
SYRIUS LASERCUT EASY 1500 
CNC lézervágó asztal



Nyitott munkaterület;

Raycus lézer áramforrás;

Raytools auto vágófej (1500w) / manuális vágófej (1kw)

Hőkezelt, erősített gépszerkezet, és munkaasztal

HIWIN vezetősín

X,Y,Z tengely Japánból a  FUJI-tól /Francia Schneider szervo motor

Német EREFAT fordulatszám-csökkentő;

 Elektromos alkatrészek a francia Schneidertől

Professzionális Cypcut vezérlő rendszer

Kenőrendszer 

Füstelszívó rendszer

HANLI professzionális hűtőrendszer



Főbeállítások

Raytools automatikus fókuszú vágófej. 
Automatikus fókuszpont-beállítás;
A fókusztávolság beállítása 0,01 mm pontosságú 
lehet;
Hatékony vízhűtés beépített kialakítással;
IP65 porálló osztály;

Német IPG Lézer áramforrás. 
Élettartama 100,000 munkaóra; 
Megbízható és költséghatékony! 
Német márka, kiváló minőség!

Cypcut Operation CNC System.
Shanghai FSCUT fejlett operációs rendszer, 
amely a gyártási folyamat tervezéséhez, 
felügyeletéhez és ellenőrzéséhez használható;
Alkalmas különféle fémcsövek és 
zártszelvények vágására

Automatikus magasságállítás. 
Érintésmentes magasságkövetési funkció; A 
fókusztávolság pontos és automatikus beállítása a 
fémlemez magasságának megfelelően.

Automatikus pozíciókorrekciós 
funkció. Vágófej és elektromos 
tokmánykapcsoló beállítása és központkeresés;
Alkalmas csövek, zártszelvékenyek vágására, 
biztosítja a vágási pontosságot és el kerülje  a 
vágási eltérést az eldeformálódott csövek miatt.

Mágneses kézi egység.
Távirányító a kézben, könnyen kezelhető vágófej 
mozgatása.
Mágneses kialakítás, bárhol a gép felületén 
működik.



Taiwan,China T-WIN Fogaskerék
Nagy pontosság és hosszú élettartam;
Erős támogatást biztosít a fogaskerekek és a 
csiszoló csigakerekek együtt tartásához, így a 
terhelés meghajtószerkezete kompakt, 
hatékonyan csökkentheti a meghajtó nyomatékot.

Taiwan,China HIWIN Vezetősín.
Minden egyes vezetősín szigorú vizsgálatot 
végez, amely biztosítja a 0,03 mm-en belüli 
pontosságot.

Német EREFAT fordulatszám-csökkentő.
Nagy kimeneti nyomaték kis forgási hézaggal; 
PCS-2 szabványos konfiguráció, akár 98%-os 
hatásfok;
Pontosan illeszkedő fogaskerekek

Japan FUJI Szervo motor;
Nagy sebesség, nagy pontosság,  megbízhatóság, 
kivételes teljesítmény;
A motor kettős meghajtó mechanizmusa nagy 
csillapítási együtthatóval, jó merevséggel 
rendelkezik, ellenáll a nagy sebességnek és a 
gyorsulásnak.

HANLI professzionális hűtőrendszer 
Valós idejű kijelzőaz aktuális vízhőmérsékletről; 
Egyedülálló kettős víz hűtőrendszer kialakítása, 
az egyik a lézerforrás hűtésére, a másik a 
vágófej hűtésére, hatékony segítség a gép 
működéséhez; 

 Gázvezérlő és -ellátó rendszer. 
Sűrített levegő, oxigén- és nitrogénellátás; 
szoftverrel vezérelt gázkapcsoló és 
légnyomás.

Fúvókák
Egyes és dupla fúvókákat gyártunk különböző 
fémek vágásához, az enyhe acél vágásához 
dupla fúvókákra van szükség. Különböző 
méretű fúvókákat ajánlunk a különböző 
vastagságú anyagok vágáshoz.

 Elektromos alkatrészek a francia Schneidertől



Computer
HP számítógépes  szoftver

Kenőrendszer.
A fogasléc és a fogaskerék, a vezetősínek 
kenése, zavartalan működést  biztosít a gép 
számára.

Tulajdonságok

Tárgyasztal mérete 1500*3000mm

X-tengely mozgása 1500mm

Y-tengely mozgása 3000mm

pozicionálás pontossága ±0.03mm

ismételt pozicionálás pontossága ±0.02mm

Max. Menetsebesség 140m/min

Max. gyorsulás sebesség 1.5G

Üzemi feszültség 380V ±5% 3 fázis

Frekvencia 50Hz
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Lézer vágás középvastag és vékony anyagok, mint például rozsdamentes acél, lágyacél / szénacél, réz, ötvözött acél, rugóacél, horganyzott 

lemez stb. vágására alkalmas

Alkalmazható területek: repülő gyártás, űrhajózás, elektronikai ipar,  metró tartozékok hegesztése, autógyártás, gépekgyártás, precíziós alkatrészek 

gyártása,  hajóipar, fűrészlapok hegesztése, liftek,  dekoráció, reklámtáblák gyártása....



Garancia

Garancia 2 év garancia

Nem garanciális 
alkatrészek, tartozékok

Lézer áramforrás kábelek

Égésvédelemmel ellátott panel

Adagoló kocsi

 Z tengely tartó

Akril & üveg & LED szalag




