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SPRAWDZONY SYSTEM HYBRYDOWY MASZYN LASEROWYCH
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IDEALNA MASZYNA DO ZAŁADUNKU I OBRÓBKI 
MATERIAŁÓW O DELIKATNEJ POWIERZCHNI

SPRAWDZONY SYTEM HYBRYDOWY MASZYN LASEROWYCH

Fotografia zawiera opcjonalny osprzęt 

LEPSZA PRODUKTYWNOŚĆ, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI,  ŁATWIEJSZA OBSŁUGA

Maszyny laserowe AMADA dostarczają wielu optymalnych rozwiązań. Wśród nich znajduje 
się najlepiej sprzedająca się maszyna hybrydowa LC ALPHA, dostarczona w ponad 
3000 egzemplarzy na świecie od jej wprowadzenia na rynek w roku 1993, udawadnia jej 
niezawodność.

Ostatnia seria LC ALPHA V NT umożliwia bardzo łatwy załadunek, co jest ich cechą 
charakterystyczną. Wiele opcji zainstalowanych jako standardowe wyposażenie jest 
wynikiem słuchania wymagań naszych klientów. Ulepszenie serii maszyn laserowych, polega 
na możliwościach cięcia grubszych materiałów szybciej, z większą dokładnością i łatwością 
obsługi.

Z nowym, przeprokjektowanym oscylatorem i stołem szczotkowym, LC ALPHA V NT jest 
idealna do integracji z automatyzacją.
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PRZYKŁADY CIĘCIA

Materiał: stal galwanizowana, 1,6 mm   
Wymiary: 4100 x 410 mm Materiał: Aluminium 3 mm   

Wymiary: 100 x 80 mm

Materiał: Stal nierdzewna 6 mm   
Wymiary: 100 x 80 mm

Materiał: Stal nierdzewna, 6 mm 
Wymiary: 460 x 270 mm

Materiał: Stal konstrukcyjna, 1 mm 
Wymiary: 205 x 82 mm

CZAS PROCESU CZAS PROCESU
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SZYBKA I STABILNA OBRÓBKA

System kontroli wysokiego ciśnienia gazu
Wybór gazu tnącego i ciśnienia jest automatycznie dopasowywany 
do materiału z panelu NC. System jest przystosowany do różnego 
typu i grubości materiału.

WYŻSZA PRODUKTYWNOŚĆ, MNIEJSZE KOSZTY

Ruchomy system kontroli ogniskowej
Optymalny punkt skupienia jest automatycznie ustawiany 
na podstawie danych materiału. Ogniskowa jest stabilna, 
zapewniając jakość cięcia i redukcję kosztu gazu tnącego.

Sterowanie

Polecenie startu
Polecenie cisnienia

Sygnały
ostrzegawcze i

alarmowe

AMNCCzujnik

Gaz

Rodzaj
gazu

Wiele trybów redukcji zużycia energii 
LC ALPHA V NT w standardzie jest wyposażony w system 
drastycznie redukujący moc w dwóch możliwych trybach gdy 
maszyna pracuje na biegu jałowym.

Nowy oscylator AF3500i-C
Nowy, przeprojektowany, 3,5 kW oscylator, wykorzystany w LC 
ALPHA V NT został zaprojektowany tak żeby uzyskać większe 
skupienie wiązki dla obróbki cienkich i grubych blach. To 
poprawia wydajności cięcia o 30% w porównaniu do maszyn 
konwencjonalnych.

Maszyna w 
trybie  

stand by

Konwencjonalnie

Tryb 1 
Oszczędzania 

energii

Tryb 1  
Oszczędzania energii

Tryb 2 
Oszczędzania 

energii

Tryb 2  
Oszczędzania energii

Funkcje oszczędzania energii znacząco 
redukują zużycie
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AMNC 3i
LC ALPHA V NT jest wyposażona w panel kontrolny AMNC 3i i nowy dotykowy ekran zapewniający komfortową obsługę i imponującą 
ergonomikę. Panel udostępnia prostą i intuicyjną obsługę, doskonale pasującą do koncepcji pakietu VPSS 3i.

Mniejsze gabarty maszyny - otwarta przestrzeń
Zintegrowana mechaniczno-elektryczna struktura, tradycja 
serii LC ALPHA, zapewnia oszczędność miejsca. Stół jest 
na optymalnej wysokości by zapewnić łatwość załadunku i 
rozładunku materiałów.

ŁATWIESZY W UŻYCIU

Wytrzymały stół szczotkowy
W celu redukowania zadrapań pod spodem materiału, LC ALPHA 
V NT jest wyposażona w bardzo gęste szczotki mogące unieść 
nawet materiał o grubości 10 mm*.

UPROSZCZONY SYSTEM BEZ RYZYKA 
NISZCZENIA MATERIAŁU

Nesting (Ułożenie detali) Wybór programów

Historia zadańPodgląd procesu
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Duża zapadnia

Zapadnia (550 x 1470 mm dla LC1212 αV 
NT i 550 x 1750 mm dla LC-2415 αV NT) 
jest zastosowana żeby osiągnąć wydajny 
proces bez mikrostyków. Nowe zapadnie 
mają ułatwiony dostęp do gotowych 
detali. 

Mechanizm repozycji

Możliwość repozycji lap, pozwala 
optymalnie wykorzystać materiał. 
Mechanizm pozwala na użycie większych 
formatów oraz zmniejsza margines 
odpadu. 

Szczelina do cięcia

Ze względu na hybrydowy charakter 
maszyny, materiał równomiernie wspiera 
się po obu stronach szczeliny tnącej co 
zapenia stabilnośc procesu. Szczelina 
tnąca może być regulowana w zależności 
od obrabianego materiału.

Szybka zmiana trybu 
przejazdów głowicy

Panel kontrolny AMNC 3i oraz lekka 
konstrukcja głowicy pozwala na trzy tryby 
ruchu, dla różnej specyfiki procesu. Tryb 
można zmieniać nawet w trakcie cięcia, 
kliknięciem na panelu.

FUNKCJE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE

OPCJE AUTOMATYZACJI

Automatyzacja dopasowana do potrzeb
Modułowy system automatyzacji AMADA, udostepnia możliwości od prostych palet załadowczo/rozładowczych do w pełni 
zautomatyzowanych wież magazynowych.

Rozwiązania rozładunku detali Rozwiązania załadunku i rozładunku arkuszy blach

Standard modeMedium speed 
mode

High speed 
mode

A
AA

B
BB

Cięcie ECO

Stosując mniejsze średnice dysz i 
mniejsze ciśnienie gazu, cięcie Eco 
osiąga szybkie prędkości i lepszą jakość 
przy cięciu stali czarnej o grubości do 10 
mm w porównaniu do tradycyjnego cięcia 
tlenem.

Cięcie sprężonym powietrzem

By zredukować koszty do minimum, laser 
LC ALPHA V NT pozwala na obróbkę 
wielu materiałów za pomocą sprężonego 
powietrza zamiast gazu asystującego, 
dając wysoko jakościowy rezultat. 

Cięcie azotem

Cięcie powietrzem
-44%

Koszt
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CYFROWA FABRYKA OBRÓBKI BLACH

AMADA proponuje 
cyfrowe opracowanie 
produkcji poprzez 
wykorzysanie VPSS 
(Virtual Prototype 
Simulation System).
Wszystkie dane są 
opracowywane w 
biurze i przesyłane 
na produkcję poprzez 
sieć.

Production Designer Weld CAM

Spawanie

Bend CAM

Gięcie

Blank CAM

Cięcie laserowe

Dane

Produkcja

Serwer bazy 
danych

CAD/CAM

Ten w pełni automatyczny system CAM 
rozmieszcza wszystkie elementy i ilości 
zdefiniowanie przez użytkownika, z 
uwzględnieniem  np. Narzędzi wykrawających 
i linii wycinania, określa kolejność cięcia i 
generuje program NC. Podnosi wydajność 
wykrawarek rewolwerowych, wycinarek 
laserowych lub maszyn kombi.

Czyszczenie dysz

Dla zapewnienia stabilnej pracy, laser 
LC ALPHA V NT jest wyposażony w 
automatyczny system czyszczenia dyszy, 
który może być uruchamiany po ustalonej 
ilości wpaleń, lub od czasu cięcia, a także 
jako prosta, pojedyncza operacja.

Prosty system wymiany 

Minimalizacja czasu ustawień maszyny 
w laserze Alpha V jest zapewniona dzięki 
prostemu, kadridżowemu systemowi 
wymiany soczewek. System pozwala 
na codzienną prewencję i poprawia 
wydajnośc pracy.

OVS IV

System OVS IV mierzy rozstaw dwóch 
punktów referencyjnych i automatycznie 
kompensuje pozycję arkusza detali 
podczas transferu z wykrawarki do 
lasera. System mierzy również rozstaw 
i geometrię otworów. Gdy zmierzone 
wartości są po za ustalonymi granicami 
aktywowany jest alarm.

Czytnik Kodów Kreskowych

Laser LC ALPHA V NT jest wyposażony w 
czytnik kodów kreskowych by umożliwić 
niezawodne wywoływanie programów 
z bazy. Skanując ustawienia z systemu 
CAM, operator ma pewność że wczytuje, 
ostateczną wersję programu na panel.

Głowica tnąca HS

W celu zapewnienia niezawodnego 
procesu cięcia, wycinarka LC ALPHA 
V NT wyposażona jest w najnowszą 
głowicę z czujnikiem pojemnościowym  
umożliwiającym utrzymanie jednakowej 
jakości cięcia, nawet gdy arkusz nie jest 
w 100% płaski.
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Bezpieczeństwo użytkowania
Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed użytkowaniem.
Dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania należy stosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające.

Klasa lasera 1 w przypadku eksploatacji zgodnie z przepisami CE

Oficjalna nazwa modelu maszyn i urządzeń opisanych w tym prospekcie jest pisana bez łącznika jak LC1212αVNT. Użyj tej zarejestrowanej nazwy modelu podczas
kontaktu z przedstawicielami w celu instalacji, eksportu lub finansowania.
Pisownia z łącznikiem jak LC-1212 αV NT jest stosowana w niektórych częściach prospektu dla zachowania czytelności. Odnosi się to także do innych urządzeń.

Urządzenia zabezpieczające nie zostały pokazane na zdjęciach zamieszczonych w tym prospekcie.

WYMIARY Jednostki: mm

LC-1212 αV NT 3.5 kW
(DŁ.)2350 X (SZER.) 3190 X (WYS.) 2271

LC-2415 αV NT 3.5 kW
(DŁ.) 2630 X (SZER.) 5745 X (WYS.) 2271

SZER.

WYS.

DŁ.

LC-1212 αV NT LC-2415 αV NT
Sterowanie AMNC 3i
Osie kontrolowane Osie X, Y, Z (trzy osie sterowane symultanicznie) + oś B
Zakres przesuwu osi X x Y x Z mm 1270 × 1270 × 300 2520 × 1550 × 300
Maksymalny obszar roboczy X x Y mm 2540 x 1270* 5040 x 1550*
Maksymalna symultaniczna prędkość pozycjonowania X/Y m/min 114
Dokładność powtórnego pozycjonowania mm ±0.01
Maksymalna masa materiału kg 210 330
Wysokość robocza mm 820
Zapadnia robocza X x Y mm 550 x 1470 550 x 1750
Masa maszyny AF3500i-C kg 6000 7700

AF3500i-C

Generowanie wiązki Szybki przepływ osiowy, wysoka częstotliwość wzbudzenia
Moc maksymalna W 3500
Długość fali μm 10,6

Maksymalna grubość cięcia*
Stal zwykła 

Stal nierdzewna 
Aluminium

mm
10 
10 
8

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE REZONATORA 

*z jedną repozycją

* Maksymalna wartość jest zależna od jakości materiału oraz warunków zewnętrznych.

Dane techniczne, wygląd zewnętrzny i wyposażenie mogą ulec zmianie na skutek postępu technicznego bez powiadomienia.


