SF3015H

SF3015H

Monitorização em tempo real com câmara
dupla

Painel de operações

Porta elevatória
Mesa trocadora

Quadro de temperatura e
humidade constantes
Carrinhos de recolha

SF3015H

SF3015H
é o modelo mais popular de máquinas SENFENG
LASER na Europa.
Máquina completamente coberta por chapas metálicas
com vidro à prova de radiação, para garantir um
trabalho seguro e estável.

8500mm

2250mm

2800mm

Principais características técnicas
Área de Trabalho

3050*1530mm

Curso do Eixo Z

220mm

Potências de Laser (este modelo)

1kw/1.5kw/2kw/3kw/4kw/6kw

Velocidade máxima

120m/min

Precisão de posicionamento

±0.05mm/m

Repetição de posicionamento

±0.02mm

Acelaração máxima

1.0G
Cremalheira de precisão e pinhão e

Transmissão

2. Leito em forma de colmeia com estrutura de carbono: Leito de ferro espesso soldado,
após tratamento de temperatura 600℃, 24 horas de arrefecimento em forno. Coberto
por grafite, para garantir a estabilidade e evitar a queima no corpo da máquina
durante o trabalho.

3. Tamanho da mesa maior: 3050*1530mm para cada mesa. Melhora muito a taxa de
utilização e evita o desperdício e poupa custos para os clientes.
4. Sistema de despoeiramento por pressão negativa. Remove 98% de fumo durante o
corte. Concebido de acordo com o princípio do fluxo de gás. A trajetória suave da
combustão pode efetivamente reduzir a perda de capacidade do ventilador de
remoção de pó. O carrinho e a base da máquina formam um espaço circular fechado
para evitar a inalação de ar para a combustão.

carril linear; fuso de esferas e guia
5. Sistema de monitorização de 720°: Câmara dupla para observação de mesas, corte e
peças acabadas podem ser facilmente vigiadas de frente.

linear
Sistema de extração

1. Norma alemã TUV CE: Adequado para clientes com normas rigorosas para máquinas.

Zonas de extração automática

Peso bruto

9000KGS

Dimensões

8500*2800*2250mm

6. Armário individual: Reduzir a interferência eletromagnética e assegurar a estabilidade
do circuito. Mais conveniente para manutenção

Detalhes Máquina

Estrutura mecânica do tipo portico

Viga de alumínio fundido utilizada na aviação

Corpo da máquina soldado com chapas metálicas de 12
mm. 20 anos de trabalho sem deformação, após 600℃de
tratamento térmico, 24 horas de arrefecimento em forno
para a estrutura do corpo da máquina, fresagem refinada
para pórtico de 8 metros e soldadura precisa de proteção
Co2.

Viga fundida por completo em alumínio, movimento
rápido, longa duração, alta precisão e boa estabilidade
Depois de utilizar o mesmo número de anos, a viga de
alumínio fundida pode assegurar a maior precisão de
corte do equipamento e, ao mesmo tempo, pode
aliviar ao máximo a energia cinética trazida pela
cabeça laser durante o processo de movimento.

Cabeçote Laser autofoco: Raytools
Bom Sistema hermético, resistente a alta pressão,
Sistemas automático de regulação, anticolisão e de
paragem para que seja possível obter boa qualidade de
corte e proteger a vida da lente.

Detalhes Máquina

Controlador: Cypcut

Regulador automático de altura

Fonte Laser de fibra: IPG

Sistema de controlo CypCut, com diagnóstico inteligente,
operação multitarefas, perfurações em três fases, laser de
controlo funcional, auto-adaptação de arestas, desaceleração
automática de cantos, “fly cutting”, mesa de comutação,
compensação de precisão mecânica, etc

A interface de comunicação Ethernet única, equipada
com o software de corte a laser CypCut, pode facilmente
realizar as funções de seguimento altamente automático,
perfuração segmentada, perfuração progressiva,
descoberta automática de arestas, “salto de rã”,
supressão de vibrações etc.
A função anti-colisão ativa, recentemente adicionada,
pode efetivamente evitar a colisão da placa inclinada
contra o bocal e o anel cerâmico durante o movimento
no ar.

1. Baixo consumo de energia: Poupar energia e
proteger o ambiente;
2. A taxa de conversão fotoeléctrica é de até
30-35%;
3. Baixo consumo de energia eléctrica, cerca de
30%-35% da máquina tradicional de corte a laser de
CO2;
4. O tempo de vida é geralmente superior a 100 000
horas;
5. Praticamente livre de Manutenção;

.

Detalhes Máquina

Dupla transmissão de cremalheira e pinhão
Alta precisão, longa vida útil, pode fornecer
um apoio rigoroso para têmpera de
engrenagens helicoidais e retificação de
engrenagens helicoidais, de modo a que a
estrutura de acionamento da carga seja
compacta, pode efetivamente reduzir o
binário de acionamento.

Redutor de elevada qualidade – França –
Redutor motorizado:
Instalado no eixo X/Y. Pode proteger a
transmissão do fuso de esferas e manter o
bom funcionamento da máquina.

Sistema Servo condutor Schneider

Barra linear de alta precisão

Assegura a possibilidade de realizar um
posicionamento extremamente preciso
com a excelente propriedade de
aceleração de resposta dinâmica e método
de controlo em circuito fechado, e que faz
com que o mecanismo de posicionamento
em movimento funcione de forma suave e
fiável.

Forte capacidade de carga;
Velocidade de deslocação rápida;
Elevada precisão;
Grande potência para a transmissão;
Longa duração, Funcionamento
suave, Alta fiabilidade;

Detalhes Máquina

Sistema de extracção de pó por pressão negativa

Sistema automático de exaustão de fumo com divisória de tempo partilhado, em que área da cabeça de corte quando está a
cortar, o regulador da área correspondente é automaticamente aberto, e o regulador das outras áreas é automaticamente
fechado, assegurando o efeito de exaustão de fumo. Pode realmente conseguir um corte sem pó, permitindo aos operadores e
equipamento trabalhar num ambiente sem fumo.

Detalhes máquina

Design
720 ° Sistema de monitorização omnidirecional
O sistema de monitorização omnidirecional reduz
consideravelmente o ângulo cego do operador, e assegura a
operação segura e estável do corte.

Fácil de desmontar, pode ser utilizado um empilhador ou ser içado
Excelente efeito de reflexão da luz, melhora o brilho do funcionamento da máquina,
aumenta a visibilidade dos operadores

Detalhes máquina

Armário de controlo elétrico de temperatura e humidade constantes

Espaçamento de mesa ajustado

O ambiente interno com temperatura e humidade constantes tem uma forte
aplicabilidade ambiental. Pode melhorar muito a vida útil dos componentes
eletrónicos no sistema de controlo e tornar o corte laser mais estável.

Pode efetivamente evitar o problema de empenar e bater
na mesa de trabalho e melhorar a eficiência da produção.
Ao mesmo tempo, assegura a eficiência da remoção de pó

Detalhes máquina

Novo design do fundo da câmara da máquina
O design atualizado da base da máquina, equipada com o novo design
de “skip car”, com ajuste completo, com boa vedação, evitando que
pequenas peças de corte e resíduos caiam no chão melhorando, ainda,
a eficiência da extração de fumo.

“Skip cars”

Proteção contra a queima de pó
Ambos os lados do eixo Y utilizam uma cobertura
anti combustão, evitando eficazmente que as
escórias quentes danifiquem a cobertura antipó, ao
mesmo tempo que aumentam a vida útil da
cobertura antipó

Detalhes máquina

Com disjuntor francês de boa qualidade
Schneider, inversor, contactor e outros
componentes eletrónicos.

Toda a cablagem do armário eléctrico está em
conformidade com as normas de segurança das
normas TUV alemãs;

Sistema de segurança CE
Porta aberta e função de desligar a energia,
para proteger a segurança dos operadores

Detalhes máquina

Sistema de arrefecimento de água: S&A

Estabilizador de tensão

Sistema de arrefecimento de água, a temperatura da
unidade de refrigeração no gráfico digital mostra,
enquanto a temperatura da água é superior a uma
temperatura especificada, a refrigeração é automática;
enquanto a temperatura da água é inferior a uma
temperatura especificada, a refrigeração para
automaticamente.

Prevenir a instabilidade da tensão causada pela
eletricidade de alta potência, para assegurar um
corte sustentado e estável.

Ventilador de exaustão

Opcional
Opcional: Exaustor de ar 7.5kw/11kw

Opcional: Compressor de ar 11kw

Exaustão do fumo durante o corte, amigo do
ambiente.

Compressor, secador e tanque de ar
combinados.

Opcional: Barreiras de Segurança

N2/O2 Capacidade de corte (3kw)

3. Dados de referência. Diferentes tipos de material, qualidade do material, gás de corte,
lentes, gráficos, etc. afetarão a velocidade de corte, que necessita de ser ajustada de acordo
com as condições do local
Observações:
1. A espessura a verde do material significa que pode ser processado em grandes quantidades durante um longo período de tempo.
2.O material com espessura amarela indica que pode ser processado, mas à medida que a temperatura do material sobe, a pressão do
ar de corte flutua, a composição da chapa não é uniforme e outros fatores variam, o processamento é instável, e recomenda-se um
laser de maior potência.

Capacidade corte por ar comprimido(3kw)

Observações:
O material a amarelo indica que pode ser processado, mas à medida que a temperatura do material sobe, a pressão do ar de corte flutua, a distribuição uniforme da chapa e outros fatores
variam, e o processamento é instável, e recomenda-se um laser de maior potência.
Requisitos do compressor de ar:
1. A pressão de saída maior ou igual a 16BAR
2. O fluxo de saída de ar maior ou igual a 1,25M3/MIN
3. O ar de saída é filtrado através de três fases, e o separador óleo-água é ar limpo sem óleo e água.
4. O compressor de ar é colocado a menos de 5 metros da interface do tubo de ar

Layout

Amostras

Controlo de qualidade

recozimento a 600 graus

“Shot blasting”

Detecção de componentes de precisão

Teste de infravermelhos

Interferómetro laser

Teste à prova de choque no leito

Instalação por técnicos experientes

Compensação dos parâmetros de

72 horas de teste de funcionamento

funcionamento

da máquina

Teste de precisão

Comprovação dipositivo transmissão

12 horas de teste de corte

Precision components detect

Análise de precisão de corte

Instalação, embalagem e transporte.

Embalagem e envio

SF3015H requer um 40HC +
um 20GP para a expedição;

Ou enviado como um todo
por 40 pés Flat Rack(40'FR);

Local

A SENFENG LEIMING LASER é um fornecedor profissional de
equipamento laser na China. Produzimos máquinas a laser para corte,
marcação, limpeza e soldadura.
Atualmente com 120.000m2 de fábrica, mais de 1.000 empregados, 3
filiais no exterior e mais de 20 filiais domésticas.

Local

Sucursais

SENFENG CNC Laser Technology USA
INC
A filial dos EUA está localizada em Los Angeles,
expandindo o negócio da SENFENG LEIMING no
mercado americano.
Fornecemos serviço local para todos os clientes.

SENFENG CNC Laser Germany GmbH
A filial da Alemanha está localizada em Paderborn, que é o
nosso centro de I&D na Alemanha.

SENFENG CNC Laser India Pvt. Ltd

Filial da Índia em Hyderabad. Fornece serviço local para
cliente no Norte
da Ásia.

Certificados

Referências

É sempre bem-vindo a visitar-nos!

