
LEIMING LASER

LM3015G

Popis Produktu :

LM3015G 

například 

laseru

materiálu. Tento typ má rozvaděč a laser integrován do rámu stroje, tzn. 

Nemá externí rozvaděče. Je bez automatického  zakladače materiálu.

Model

Pracovní plocha

Výkon laseru

Maximální rychlost pohybu

Přesnost polohování v ose X/Y

Opakovaná přesnost polohování v ose X/Y

Celková váha

Rozměry stroje

 

 

 

 

LEIMING LASER

LM3015G

Popis Produktu :

LM3015G je vysoce kvalitní laser pro řezaní kovových materiálů jako 

například nerezová ocel, uhlíková ocel

laseru není žadný

materiálu. Tento typ má rozvaděč a laser integrován do rámu stroje, tzn. 

Nemá externí rozvaděče. Je bez automatického  zakladače materiálu.

Model 

Pracovní plocha

Výkon laseru 

Maximální rychlost pohybu

Přesnost polohování v ose X/Y

Opakovaná přesnost polohování v ose X/Y

Celková váha

Rozměry stroje

LEIMING LASER

LM3015G

Popis Produktu :

je vysoce kvalitní laser pro řezaní kovových materiálů jako 

nerezová ocel, uhlíková ocel

není žadný problém vyřezat jakýkoliv tvar takřka do jakéhokoliv 

materiálu. Tento typ má rozvaděč a laser integrován do rámu stroje, tzn. 

Nemá externí rozvaděče. Je bez automatického  zakladače materiálu.

Pracovní plocha 

 

Maximální rychlost pohybu

Přesnost polohování v ose X/Y

Opakovaná přesnost polohování v ose X/Y

Celková váha 

Rozměry stroje 

LEIMING LASER

LM3015G 

Popis Produktu : 

je vysoce kvalitní laser pro řezaní kovových materiálů jako 

nerezová ocel, uhlíková ocel

problém vyřezat jakýkoliv tvar takřka do jakéhokoliv 

materiálu. Tento typ má rozvaděč a laser integrován do rámu stroje, tzn. 

Nemá externí rozvaděče. Je bez automatického  zakladače materiálu.

Technické Parametry

Maximální rychlost pohybu 

Přesnost polohování v ose X/Y 

Opakovaná přesnost polohování v ose X/Y

LEIMING LASER 

je vysoce kvalitní laser pro řezaní kovových materiálů jako 

nerezová ocel, uhlíková ocel

problém vyřezat jakýkoliv tvar takřka do jakéhokoliv 

materiálu. Tento typ má rozvaděč a laser integrován do rámu stroje, tzn. 

Nemá externí rozvaděče. Je bez automatického  zakladače materiálu.

Technické Parametry

Opakovaná přesnost polohování v ose X/Y

 

je vysoce kvalitní laser pro řezaní kovových materiálů jako 

nerezová ocel, uhlíková ocel a další. Díky zasazení 

problém vyřezat jakýkoliv tvar takřka do jakéhokoliv 

materiálu. Tento typ má rozvaděč a laser integrován do rámu stroje, tzn. 

Nemá externí rozvaděče. Je bez automatického  zakladače materiálu.

Technické Parametry

Opakovaná přesnost polohování v ose X/Y 

je vysoce kvalitní laser pro řezaní kovových materiálů jako 

a další. Díky zasazení 

problém vyřezat jakýkoliv tvar takřka do jakéhokoliv 

materiálu. Tento typ má rozvaděč a laser integrován do rámu stroje, tzn. 

Nemá externí rozvaděče. Je bez automatického  zakladače materiálu.

Technické Parametry 

 3000mm*1500mm

 1000W/1500W/2000W

 4800*2600*2100mm

je vysoce kvalitní laser pro řezaní kovových materiálů jako 

a další. Díky zasazení kvalitního 

problém vyřezat jakýkoliv tvar takřka do jakéhokoliv 

materiálu. Tento typ má rozvaděč a laser integrován do rámu stroje, tzn. 

Nemá externí rozvaděče. Je bez automatického  zakladače materiálu.

 LM3015G

3000mm*1500mm

1000W/1500W/2000W

 100m/min

 ±0.05mm

 ±0.03mm/min

 3700KG

4800*2600*2100mm

je vysoce kvalitní laser pro řezaní kovových materiálů jako 

kvalitního 

problém vyřezat jakýkoliv tvar takřka do jakéhokoliv 

materiálu. Tento typ má rozvaděč a laser integrován do rámu stroje, tzn. 

Nemá externí rozvaděče. Je bez automatického  zakladače materiálu. 
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4800*2600*2100mm 

kvalitního 

problém vyřezat jakýkoliv tvar takřka do jakéhokoliv 

materiálu. Tento typ má rozvaděč a laser integrován do rámu stroje, tzn. 

 



Funkce produktu : 

Velmi stabilní a spolehlivý řídící systém. 

Velice výkoný a stabilní laser se životností min.  100.000 hodin. 

Vysoká kvalita řezu a efektivita při řezné rychlosti až 40m/min. 

Síla materiálu a druh materiálu s ohledem na výkon 

laseru : 

Nerezová ocel 0.4-5mm 0.4-6mm 0.4-8mm 0.4-10mm 

Uhlíková ocel 0.4-12mm 0.4-14mm 0.4-16mm 0.4-20mm 

Hliníková slitina 0.4-3mm 0.4-4mm 0.4-6mm 0.4-8mm 

Mosaz 0.4-3mm 0.4-3mm 0.4-3mm 0.4-8mm 

Výkon Laseru 1000W 1500W 2000W 3000W 

Obchodní podmínky : 

Prodloužená záruka platí pro všechny typy strojů.  

- Laser se zárukou 24 měsíců 

- Mechanická část stroje včetně elektrovýbavy 36 měsícu 

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

Dodací termín strojů 90 až 110 dní podle typu stroje. 

Cena bude vždy upřesněna podle provedení stroje a výkonu laseru. 
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