PRZEMYSŁOWA SPAWARKA LASEROWA
Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM DRUTU

INTUICYJNA OBSŁUGA
WZROST WYDAJNOŚCI x 4
WIELOFUNKCYJNA
MOŻLIWOŚĆ CIĘCIA I SPAWANIA

PROFESJONALNE SYSTEMY LASEROWE

RĘCZNA SPAWARKA LASEROWA FIBER
SZYBKA, DOKŁADNA I KOMPAKTOWA
LASEROWA SPAWARKA RĘCZNA
Spawarka laserowa z pistoletem to efekt wieloletniej pracy i doświadczenia w dziedzinie spawania laserowego.
Kompaktowa konstrukcja spawarki sprawia, że można ją łatwo przemieszczać pomiędzy stanowiskami roboczymi.
Spawarka ta daje możliwość spawania metali kolorowych, aluminium, stali nierdzewnej i stali węglowej, a także umożliwia
spawanie metali mieszanych (mosiądz ze stalą, aluminium z miedzią).
Technologia laserowa w spawalnictwie jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach przemysłu m.in. branży motoryzacyjnej,
elektronice, lotnictwie, branży szkutniczej i stoczniowej, produkcji urządzeń sanitarnych, produkcji i regeneracji matryc
oraz w przetwórstwie spożywczym itp.

GŁÓWNE CECHY
Moc lasera - 1000, 1500, 2000 W

Kabel światłowodowy
o długości 10 m

Źródło lasera

Długość fali lasera - 1070 nm
Długość światłowodu - standard 10 m
Prędkość spawania od 0 do 120 mm/s
Chłodzenie wodą
Zalecana grubość spawania - 0,5-3 mm
Zasilania - 230/50KHz

ZALETY
Mała strefa wpływu ciepła
Duża szybkość spawania / wysoka jakość
dokładność i powtarzalność

1100 mm

Automatyczny
podajnik drutu

Spoiny o wysokiej wytrzymałości
Automatyczny podajnik drutu
Spawanie metali kolorowych
Spawa elementy o bardzo małych rozmiarach

mm

Łączy różne materiały

Ślad spawalniczy

1150

Niskie koszty eksploatacji i utrzymania

Kształt plamki

Ślad spawalniczy

65 0 mm
Kształt plamki

Wbudowana chłodnica

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
ORAZ SYSTEM ODCIĄGOWO - FILTRUJĄCY

Pistolet i wymienne dysze do spawarki

ŹRÓDŁO LASER FIBER: RAYCUS / JPT / IPG
Firma Raycus jest jednym z największych producentów źródeł
laserowych Fiber na świecie. Najnowszy model rezonatora
osiąga wysoką moc wyjściową co przekłada się na doskonałą
jakość spawu oraz niezwykłą wydajność urządzenia.

www.facebook.com/SmartLaserPolska

www.smartlaser.pl

RĘCZNA SPAWARKA LASEROWA
MOŻL IWOŚCI I GWAR ANC JA
JESZCZE WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI SPAWARKI
Robotyzacja jest obecnie kluczowym czynnikiem warunkującym dynamiczny rozwój
przedsiębiorstw. Coraz więcej czynności wcześniej wykonywanych przez ludzi jest
teraz realizowanych przez roboty – z korzyścią dla szybkości i precyzji działania.
Spawarka Laserowa Fiber idealnie nadaje się do montażu na ramieniu robota
przemysłowego i w połączeniu z jej możliwościami sprawi, że jakość i wydajność
produkcyjna w Państwa firmie stanie się jeszcze lepsza.

Gwarancja:

Urządzenie objęte jest 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym od momentu uruchomienia.

Wsparcie techniczne / Serwis
•
•
•
•
•

Wykwalifikowany serwis dostępny w całej Polsce
Reakcja serwisu 48h od zgłoszenia
Magazyn części serwisowych i eksploatacyjnych
Wsparcie online: przez email/telefon/komunikatory
Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

www.smartlaser.pl www.facebook.com/SmartLaserPolska

