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Zakaj izbrati S model?
• Izjemna natančnost reza pri različnih debelinah
pločevin
• Dosega visoke hitrosti, ohranja ekonomičnost
• Kvaliteta izrezanih kosov je odlična
• S funkcijo aktivnega preprečevanja trkov so stroški
vzdrževanja znižani na minimum
• Programiranje in upravljanje rezalnika je intuitivno
in enostavno
• Funkcija VORTEX Start močno izboljša stabilnost in
kvaliteto reza ter podaljša življenjsko dobo šobe
• Dolga življenjska doba rezalnika
• CE certificiran

Ogrodje iz litega železa
Zagotovljene so majhne deformacije, nizke

vibracije, izjemni pospeški, visoka natančnost
in učinkovitost.

Piramidna struktura portala
Posebna aluminijasta zlitina zagotavlja

vrhunske mehanske lastnosti laserskega
razalnika. Gosta struktura dosega nizko težo,

zagotavlja visoke hitrosti in izredno
natančnost.

Izredno visoke hitrosti
Hitrost do 200 m/min, pospešek 4G in visoka

hitrost Z osi zmanjšujejo končne stroške
uporabe.

Rezanje pod kotom
Številne kombinacije kontrolnega sistema in

mehanskih naprav omogočajo rezanje pod
kotom do 45°.
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Portal iz aluminija
• 60% povečana togost
• 20% zmanjšana teža
• 50% povečana dinamika rezalnika
Detekcija robov pločevine
Hitro pozicioniranje
Hitrost pozicioniranja (1-3 s), 6-krat hitreje od
kapacitivne detekcije.
Natančnost
Z uporabo pametnega senzorskega sistema
dosežete ± 1,0 mm natančnost pozicioniranja in
natančnost rezanja 0,1 mm. Tako imate večji
izkoristek in nižje končne stroške.
Varnost in zanesljivost – Digitalna obdelava
podatkov, zagotavljanje večje varnosti.
Razširjene možnosti uporabe
Namen uporabe ni omejen le na pravokotno
obliko pločevino temveč tudi na druge oblike.



Neomejene možnosti rezanja
Proces rezanja ostankov. 
S pritiskom na samo en ukaz se izognite potrebi po
večkratnih nastavitvah, zmanjšate težave pri
delovanju in naredite rezanje enostavno in učinkovito.
Z izbiro funkcije v programski opremi lahko rezalni
načrt odrežete iz ostankov pločevin in s tem
zmanjšate stroške.

Avtomatska menjava šob
Prihranite čas ročne zamenjave in izboljšate
učinkovitost obdelave. Precizni krmilni sistem
zagotavlja samodejno zamenjavo šobe, glede na vrsto
in debelino materiala. 
Samodejno umerjanje in čiščenje šobe zmanjšuje
ponavljajoče se ročno delo. 
Mehanizem zagotavlja zanesljivo, natančno in 
stabilno zamenjavo šobe. Popolnoma zaprt sistem
poskrbi za visoko varnost opreme in osebja.

Beckhoff CNC krmilje
Nov uporabniški vmesnik podjeta Beckhoff omogoča
diagnostiko preko daljinske povezave v realnem času.
Beckhoff krmilje z EtherCat komunikacijo
(komunikacija v realnem času) zagotavlja kratke čase
cikla (≤ 100 µs) in natančno sinhronizacijo (≤ 1 µs):
za največjo hitrost pri laserskem rezanju.

VORTEX Start
Izberite VORTEX glede na vrsto materiala in

njegovo debelino ter s tem prihranite potrebo
po večkratnih nastavitvah in zmanjšate

operativne težave.
VORTEX v največji meri odstrani žlindro, ki
nastane med perforacijo in tako zagotovi

gladko površino reza.
Močno izboljša stabilnost in kvaliteto reza ter

podaljša življenjsko dobo šobe in keramičnega
obroča.

 
Aktivno preprečevanje trkov

Zmanjšajte možnost poškodb laserske
glave. Dosegli boste minimalne stroške

vzdrževanja.
Izognite se nepotrebnim prekinitvam

proizvodnega procesa in zagotovite
nemoteno proizvodnjo.

Vgrajeni 360° radarski sistem zagotavlja
aktivno preprečevanje trkov in sproži hiter

odmik ovire.
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TEHNIČNI PODATKI


