
SYRIUS LASER 1000

LÉZERHEGESZTŐ GÉP



Műszaki adatok a lézerforráshoz
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Max. Lézer teljesítmény

Lézerforrás

Modulációs frekvencia

Lézer hullámhossza

Hegesztőfej

Maximális kimeneti teljesítmény

Feszültség

Teljes energiafogyasztás

Optikai kábel hossza

Fiber mag átmérő

Védőgáz

Hűtés

Garancia

1kw

Raycus

1-20 000 Hz

1080 ± 5nm

HANWEI

1kw

220V ± 20% / AC / 50-60Hz

7,5 kW

10m

50μm

N2 / argon

Vízhűtés

2 év

Műszaki adatok a lézeres hegesztőfejhez
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Márka

Modell

Max. Lézer teljesítmény

Hegesztési pont mérete

Lézeres fénykimenet típusa

HANWEI

lengő lézeres hegesztő fej

1000w

1,5 / 2 / 2,5 mm (opcionális)

"O" mód / Pont mód

Gépméret
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Gép mérete (H * SZ * M)

Nettó tömeg

Csomag mérete

Bruttó tömeg

Csomagolás

625 x 1150 x 1756 mm

210kg

122 * 76 * 131cm

250kg

Fadoboz

Hegesztő képesség

Nem.
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Anyag

Rozsdamentes acél

 acél / vas

Horganyzott lemez

Alumínium / sárgaréz

Olvadási mélysége

≤3mm

≤3mm

≤2mm

≤1mm

Hegesztési szélesség

≤4mm

≤5mm

≤3mm

≤2mm

13. Névleges áramfelvétel fázisonként 1000w: 5500W/25A
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Raycus lézerforrás

Kézi lézeres hegesztőpisztoly

1. A hagyományos ív és lézerhegesztéshez képest 30%-al kevesebb energiát 
fogyaszt.

2. Wobble welding egy galvanométeres lengőtekercs megoldással lengetett 
lézersugárral viszi be az energiát a hegesztendő felületbe, amellyel 
meggátoljuk a varrat habosodását ezáltal csökkenti fröcskölést.  

3.  A lézeres hegesztő fej által hegeszthető rés szélessége elérheti a 0,5 mm-t. 
de a hagyományos hegesztőfej csak 0,2 mm-re hegeszthető. A hagyományos 
hegesztőfejben nincs galvanométeres motor, ezért nincs lengés. A hegesztési 
hatás nem jó, a hegesztési folyamat korlátozott.
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A Vízhűtő a kézi lézeres hegesztőgép szekrényén belül található. Az integrált 

vízhűtő hatékonyabb a hegesztőfej és a lézer  számára.

Az integrált vízhűtés kialakítása  helyet takarít meg az ügyfél számára.
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4 Az automatikus huzaladagoló jobb hegesztési hatást biztosít

TARTOZÉKOK



Rövid leírás

1. A kézi hegesztőpisztoly könnyű, számos szögben használható, több helyzetben lehet 
vele hegeszteni

2. Lézeres pozicionálás esetén a hegesztési helyzet pontosabb, szebb hegesztést 
biztosítva

3. Gyors hegesztési sebesség, egyszerű kezelés, csökkentett idő és költség

4. A lézeres hegesztési beolvadás nagy, a hegesztési varrat erős, alkalmas mindenféle 
bonyolult hegesztésre

A lézeres hegesztés nagy energiájú lézerimpulzusokat használ az anyag felmelegítésére kis területen. A lézersugárzás energiája 
hővezetés útján kerül  az anyagba, és az anyagot megolvasztva egy  hegfűrdőt képez. Ez egy új típusú hegesztési módszer, 
főként vékony falú anyagok és precíziós alkatrészek hegesztésére, amelyek kiválthatják a ponthegesztést, az ívhegesztést stb. 

A hegesztési sebesség gyors, nincs szükség speciális kezelésre,  a hegesztés minősége kiváló. Pontosan vezérelhető, kis 
fókuszpontú, nagy pozicionálási pontosság és könnyen automatizálható.

Felhasználható területek: 
Konyha- és fürdőszobaiparban, háztartási gépek iparában,rozsdamentes acél ajtó- és ablakiparban, kézműves iparban, háztartási 
cikkekben, bútoriparban, autóalkatrészekben stb.
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