
A gép szerkezete ipari nagy teherbírású acélszerkezet, amit NC öttengelyes
megmunkáló központtal gyártanak a gép pontosságának és stabilitásának biztosítására.

A francia Schneider gyártmányú elektromos alkatrészekés a német IGUS által gyártott kábeleket 
építettük be, szervói, morotvezérlői és szenzorai japán gyártók termékei.
Tajvani nagy pontosságú köszörült lineáris sínek biztosítják a berendezés kiváló 
munkapontosságát hosszú távon.  A professzionális lézervágó vezérlés minden funkciójával 
egyszerű használhatóságot biztosít. Nem szervízigényes, jó hatásfokú és alacsony fenntartási 
költség jellemzi. Ideális reklámtárgyak, lemezmunkák, konyhai eszközök, precíziós termékek 
gyártására.

A Syrius LaserCut ECO széleskörű felhasználhatóságot 
és lehetőségeket biztosít.

Vágási tulajdonságok

Standard konfiguráció

LASERCUT ECO
S y r i u s  l é z e r v á g ó  a s z t a l  1 0 0 0 W  / 1 5 0 0 W

Tervezetten lézervágásra 
optimalizált berendezés.

Munkaterület 1500mm*3000mm 
(igény esetén 1325mm*4020mm)

Munkadarab vastagsága:  
lásd a táblázatot.

Teljesítmény：

1000W/1500W 

Üzemi feszültség:
AC380V/50 HZ



Az asztal nagy tömegű, magas minőségű hegesztett acél, mely így 
csökkenti a vibrációt, növeli a stabilitást, javítva a vágás minőségét.

A magasságérzékelő szenzor adataira támaszkodva 
automatikus lézerfej-magasságra képes. A lemez 
hibái, vetemedése vagy hullámossága nem 
akadályozza az állandó magasságú és minőségű 
vágást.

Kis méretű, könnyen hordozható, egyszerűen telepíthető 
és tanulható. Kiemelkedő teljesítmény és teljesítmény-
sűrűség, jellemzi kis fogyasztással.

Jobb vágási minőség

Szerkezet

Kompakt megoldás

Vágópisztoly



Elsőosztályú erőátviteli rendszer, nagy sebességű, nagy nyomatékú, nagy 
pontosságú használatra. Megbízható és akadásmentes kivitel.

Kompromisszumok nélküli, visszacsatolt vezérlésű, 
gyorsulásoptomalizációra képes szervókkal biztosítjuk a pontos 
pozícionálást és a dinamikus reakciókat. Az egyenletes, sima 
mozgások és valós idejű visszacsatolások kivételesen egyenletes 
anyagmegmunkálást tesznek lehetővé.
Az X, Y és Z tengelyek gyorsulása eléri az 1.5G-t.

Már a tervezőasztalon lézervágásra szánt egyedi megoldásokat 
alkalmazva, minden érzékelővel, kapcsolóval, konzollal és 
tartozékkal felszerelve első osztályú lézervágó asztalt kínálunk.

Világszínvonalú minőség,
Tökéletes lézervágógép！

Munkaasztal

FUJI szervómotorok

Taiwani áttételek



Tulajdonságok

Kategória  fiber lézervágógép

Model LaserCut ECO-1000 LaserCut
ECO-1500

Lézer teljesítménye Max 1000W Max 1500W

Motorvezérlők SERVO FUJI, JAPAN

Vezérlők Cypcut System és Raytools vágófej

Vízszintes munkaterület 1500mm*3000mm (igény esetén
1325mm*4020mm)

Vízszintes
halytásrendszer

Taiwan KINGTEK 25/30

Rack Germany 1,5M

Operációs rendszer Windows 98, Windows SP, Vista

Felhasználói felület LCD kijelző USB csatlakozóval

CAD tervezőszoftver Elérhető (opcionális)

Támogatott formátumok BMP, HPGL(PLT), DXF, G-CODE, DST, AI

Hálózati feszültség 400V/50 Hz

Vízhűtés CW1000 CW1500




