
LEIMING LASER

LM3015H3

 

Popis Produktu :

Laser určený k řezání kovových materiálů. 

mechanickou konstrukci, která zajistí vysokou přesnost a 

modernimi lasery pro kvalitní řez

vysokou produktivitu

laseru je minimálně 

Technické Parametry :

Model

Pracovní plocha

Výkon Laseru

Maximální rychlost pohybu

Přesnost polohování v ose X/Y

Opakovaná přesnost polohování v ose X/Y

Zdvih osy X/Y/Z

Celková váha

Rozměry stroje

Transport materiálu
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LM3015H3

Popis Produktu :

Laser určený k řezání kovových materiálů. 

mechanickou konstrukci, která zajistí vysokou přesnost a 

modernimi lasery pro kvalitní řez

vysokou produktivitu a dovoluje produkci s 

laseru je minimálně 100.000 hodin

Technické Parametry :

 

Maximální rychlost pohybu

Přesnost polohování v ose X/Y

Opakovaná přesnost polohování v ose X/Y

 

 

Transport materiálu 

LEIMING LASER

LM3015H3 

Popis Produktu : 

Laser určený k řezání kovových materiálů. 

mechanickou konstrukci, která zajistí vysokou přesnost a 

modernimi lasery pro kvalitní řez. Výkonný a s

a dovoluje produkci s 

100.000 hodin.

Technické Parametry :

Maximální rychlost pohybu 

Přesnost polohování v ose X/Y 

Opakovaná přesnost polohování v ose X/Y

LEIMING LASER 

Laser určený k řezání kovových materiálů. LM3015H3

mechanickou konstrukci, která zajistí vysokou přesnost a 

Výkonný a s

a dovoluje produkci s nízkými náklady

. 

Technické Parametry : 

1500W/2000W/3000W/4000W/6000W

Opakovaná přesnost polohování v ose X/Y 

LM3015H3 

mechanickou konstrukci, která zajistí vysokou přesnost a 

Výkonný a stabilní proces řezu garantuje 

nízkými náklady

1500W/2000W/3000W/4000W/6000W

3000mm/1500mm/220mm

Jednoduchý nebo 

zakladač materiálu

propracovanou 

mechanickou konstrukci, která zajistí vysokou přesnost a disponuje 

tabilní proces řezu garantuje 

nízkými náklady. Typická životnost 

LM3015H3

3000mm*1500mm

1500W/2000W/3000W/4000W/6000W

3000mm/1500mm/220mm

8490*2815*2255mm

Jednoduchý nebo dvojnásobný

zakladač materiálu

propracovanou 

disponuje výkonnými 

tabilní proces řezu garantuje 

. Typická životnost 

LM3015H3

3000mm*1500mm

1500W/2000W/3000W/4000W/6000W

120m/min

±0.05mm/m

±0.03mm

3000mm/1500mm/220mm

10000KG

8490*2815*2255mm

dvojnásobný

zakladač materiálu 

výkonnými 

tabilní proces řezu garantuje 

. Typická životnost 

LM3015H3 

3000mm*1500mm 

1500W/2000W/3000W/4000W/6000W 

120m/min 

±0.05mm/m 

±0.03mm 

3000mm/1500mm/220mm 

10000KG 

8490*2815*2255mm 

dvojnásobný       



 

Síla materiálu a druh materiálu s ohledem na 

výkon laseru : 

Nerezová ocel 0.4-6mm 0.4-8mm 0.4-10m 0.4-

12mm 

0.4-

14mm 

Uhlíková ocel 0.4-

14mm 

0.4-

16mm 

0.4-

20mm 

0.4-

22mm 

0.4-

24mm 

Hliníková slitina 0.4-4mm 0.4-6mm 0.4-8mm 0.4-10m 0.4-

12mm 

Výkon laseru 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W 

 

Funkce produktu :  

Profesionální optický systém laseru zaručují stabilnost a spolehlivost řezání. 

Menší spotřeba energie a nízké náklady na provoz. 

Flexibilní zpracování může splňovat požadavky na vytvoření nejrůznějších 

speciálně tvarovaných výrobků. 

Díky vysoce kvalitním servomotorům, vodícím kolejnicím, a dalším 

komponentům od celosvětově zavedených firem, především z Evropy je  

zajištěna vysoká přesnost obrábění a stabilita parametrů. 

Stabilita a spolehlivost je výrazně lepší než u konkurence. 

Obchodní podmínky : 

Prodloužená záruka platí pro všechny typy strojů.  

- Laser se zárukou 24 měsíců 

- Mechanická část stroje včetně elektrovýbavy 36 měsíců 



Záruční i pozáruční servis strojů do 24h od nahlášení závady. 

Dodací termín strojů 90 až 110 dní podle typu stroje. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------        

                                                       ALCOVE s.r.o.                      info@alcove-tech.com 

                                                                                                           +420 602470464 


