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Laserová řezačka
Řada LC-F1 firmy AMADA

Jsou-li požadavky zákazníků realizovány
pomocí inovačního inženýrství, 
pak jsou zaručeny
výsledky odpovídající praxi. Tato filozofie
firmy AMADA samozřejmě platí i pro laserové
řezačky řady F1. 

Od technických funkcí až po vnější
design – technika řezání laserem
u strojů řady F1 stanoví nová měřítka.

Maximální produktivita, 
hospodárnost a flexibilita
Mimořádná přesnost a rychlost
Maximální spolehlivost 
Dvě konstrukční velikosti s výkonem 
laseru 2500 W, 4000 W 
nebo 6000 W
Velmi pohodlná obsluha
Kompaktnost a výkonnost
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Prostě geniální  
řezání laserem

Flexibilita, snadná manipulace, 
hospodárnost a spolehlivost jsou 
rozhodující požadavky, které stroje řady 
F1 od firmy AMADA dokonale splňují.

Nové laserové řezačky od firmy 
AMADA Vás přesvědčí svými výrazně 
vylepšenými výkonovými parametry a 
různými technologickými inovacemi,
a to jak z ekonomického, tak i 
z ekologického hlediska. 

Novátorské inženýrství firmy AMADA
zaručuje optimální výkonnost – 
nyní, i do budoucna.

Rychleji, přesněji a hospodárně
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Základní síla – 
bez základů

Chcete-li minimalizovat přípravné časy 
a vyrábět vysoce kvalitní a maximálně 
přesné výrobky při nízkých nákladech,
pak se můžete spolehnout na řešení
firmy AMADA.

Produktivita, kvalita výrobků a
procesní spolehlivost začínají u 
laserových řezaček řady F1 již
u litinového lože. Provedení, které tlumí 
vibrace a je odolné proti zkrutu, umožňuje 
maximální přesnost bez potřeby základů. 

‚Koncepce s otevřenou kabinou‘ zajišťuje 
optimální přístupnost. Zařízení řady 
F1 lze nahoře a na boční straně
zcela otevřít. 

Prostě dokonalé pro údržbové práce, 
pro snadnější nastavování stroje
nebo také pro zvláštní úkoly.

Kompaktnost a přístupnost ze všech 
stran

Malá konstrukční výška a nízké
těžiště účinně staticky a dynamicky 
odlehčuje těleso stroje a zaručuje 
trvale vysokou přesnost výroby. 
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Výměník palet lze 
umístit po obou stranách. 
Výhodou jsou kratší cesty při 
obsluze několika strojů.

Řada F1 poskytuje maximální flexibilitu 
ve výrobě, pro vždy hospodárný tok 
materiálu. Ať už v pásové výrobě nebo 
v samostatném provozu, uspořádání
stroje je variabilní 
a lze je přizpůsobit. 

Instalace výměníku palet na levé 

nebo na pravé straně se přesně 
řídí podmínkami a potřebami 
příslušného uživatele. Individuálně lze 
ještě více zvýšit stupeň automatizace 
pomocí dodatečných nakládacích 
a vykládacích modulů.

Standardní instalace – výměník palet na pravé straně, 
rezonátor za strojem

Volitelně – výměník palet na levé straně, 
rezonátor za strojem

Volitelně – výměník palet na levé straně, rezonátor v 
prodloužení stroje, vpravo
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Běžná 
laserová řezačka

Vysoká rychlost s lineárním 
pohonem 3 os

LC-F1 NT

Lineární pohon Příkaz

Data polohyMěřicí jednotka
Lineární měřítko
s vysokým rozlišením

Extrémní přesnost –  
až do nejmenších rohů

Chcete-li vyrábět efektivně, bez chyb a v 
minimálních dobách taktu, pak potřebujete 
stroje s hnacími systémy závislými na 
výkonu, které zaručují maximální přesnost 
polohování i při extrémních silách zrychlení. 

Laserové řezačky AMADA F1 splňují tyto 
požadavky díky novým vysoce výkonným 
procesorům, velmi rychlé řídicí technice a 
lineárním pohonům na všech třech hlavních 
osách. Pohony mají minimální vibrace, 
jsou snadno přístupné, jsou spolehlivě 
chráněny před případným řezným prachem 
a jsou umístěny zboku na rámu stroje.

Vysoká dynamika pohonů spolu s podstatně 
rychlejší technologií řízení zajišťují: 

Přesné polohování
Vysoce přesné výsledky řezání
Vynikající kvalitu řezu
Maximální přesnost obrysů
Optimální kvalitu výrobků
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8 ms 0,125 ms

Řízení výkonu laseru 

Kontrola polohy

64-násobně rychlejší měřicí cykly umožňují vyšší kvalitu řezu,
zejména v rozích nebo u náročných geometrií.
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Perfektní řez zajišťuje laser, který je 
specificky přizpůsoben výkonovým třídám 
(2500 W, 4000 W nebo 6000 W). Tento laser 
zaručuje – i při extrémních rychlostech řezání 
– stabilní proces řezání s dokonalým řezem. 

Rezonátory byly speciálně upraveny 
pro požadavky strojů řady F1. Je tak 
zaručen optimální výkon u všech 
řezatelných typů a tlouštěk materiálu.

Rychlostí světla
skrz jakoukoliv vrstvu
Perfektní výkon 
pro každý obrys

Příklad drsnosti povrchu, 
řezání provedeno řadou F1, 

ušlechtilá ocel 12 mm

Zvýšená produktivita
Vynikající řezné vlastnosti
Dokonalá kvalita obrobků
Procesně stabilní řezání
Extrémně čistý řez ve všech materiálech
Výkon laseru  
2500 W, 4000 W nebo 6000 W
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Aby byl výsledek vysokorychlostního 
řezání skutečně perfektní, provedla firma 
AMADA „tuning“ souhry mezi řízením, 
strojem a laserovým agregátem.

„Laser tuning“ firmy AMADA znamená: 
Dokonalé přizpůsobení laseru a stroje 
Maximální rychlost zapichování a řezání  
Maximální kvalitu řezu
Maximální disponibilitu

Dvě adaptivní optiky pro kompenzaci 
rozšíření paprsku a jeho optimalizaci umožňují 
použití pouze jedné ohniskové vzdálenosti 
bez dosud běžné výměny čočky. 

Tato technologie zaručuje, zejména v 
automatickém provozu, stálou produktivitu.

ß

ß

ß

ß

Zaměření na univerzální využití

Čočka 7,5“ řady F1

Optimální soulad 
laseru a stroje

Kontrola procesu řezání 

Senzorika v řezací hlavě neustále 
kontroluje  proces řezání. Z toho plyne 
vyšší procesní dostupnost, dlouhodobě 
stejné výsledky řezání a v neposlední 
řadě výrazně zvýšená produktivita.

Senzorická kontrola zapichování
Automatické rozpoznání plazmy
Spolehlivé rozpoznání hoření materiálu
Funkce opětovného spuštění

ß

ß

ß

ß

Běžná čočka 5,0“

Běžná čočka 7,5“

Plech o tloušťce 0,8 mm ... ... až 20 mm

Rozptýlené světlo

Světelné senzory

Čočka

Adaptivní přestavení optiky pro 
řezání silných a ... ... tenkých plechů

Fokusační zúžení

Přizpůsobení průměru paprsku

Automatické čištění trysky

1-čočková koncepce
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Řezací hlava HS 2007 
s integrovaným optickým proměřovacím systémem

Ten, kdo hledá obráběcí stroje s obzvláště 
dobrým poměrem náklady/užitek, se často 
musí spokojit s minimálním vybavením nebo 
slevit ze svých požadavků.  

U řady laserových řezaček F1 to není třeba. 
Praktické vybavení na nejvyšší úrovni je u 
firmy AMADA standardem – volitelně pak 
mohou být splněny individuální požadavky.

Rozsáhlé vybavení stroje
pro individuální výrobu

Řešení pro každý 
úkol

Volitelné vybavení
Automatický měnič trysek  
Pro nepřetržitou výrobu i při různých 
materiálech a tloušťkách plechu. 
Na základě databáze řezných dat 
probíhá cílená a automatická výměna 
trysek bez manuálních zásahů.
OVS IV  
Optický proměřovací systém pro 
geometricky koordinovanou výrobu dílů. 
Kamera CCD, přímo vedle řezací hlavy, 
zaručuje vysoce přesné rozpoznání 
polohy přířezů nebo jednotlivých dílů pro 
zpracování pomocí laserové technologie.
Válečková podpěra  
Polohovací pomůcky integrované 
ve výměníku palet pro manuální 
nakládání plechů. 
Pásový dopravník  
Vhodný pro likvidaci strusky a pro rychlý 
a spolehlivý odsun drobných dílů ze 
záchytné oblasti pod zónou řezání.

ß

ß

ß

ß

Standardní vybavení
Řezací hlava HS 2007  
Se systémem rychlé výměny čoček 
a trysek. Maximální rychlosti snímání 
zajišťují dokonalou stabilitu řezu. 
CoolingCut  
Efektivní chlazení přímo v oblasti 
řezání. Díky vodní mlze s antikorozní 
přísadou dávkované a rozstřikované 
kruhovými tryskami se dosahuje 
vyššího množství dílů při lepší kvalitě.
OilShot  
Díky funkci rozstřikování oleje 
struska neulpívá na materiálu.
NC ohnisko  
Nastavuje ohniskový bod automaticky 
pomocí databáze řezných údajů pro každý 
materiál a každou tloušťku materiálu.
AutoGas  
Automaticky reguluje tlak plynu pro každý 
úkol pomocí databáze řezných údajů. 

ß

ß

ß

ß

ß

Kazety pro rychlou výměnu čoček

CoolingCut
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Pokud chcete ve výrobních procesech 
docílit maximální efektivity, vyšší produktivity, 
lepší kvality a přesvědčivých výhod oproti 
konkurenčním výrobkům pomocí inovativních 
technologií, pak dokážete ocenit spolehlivost. 

Nové řízení AMNC se vyznačuje 
vyšším výpočetním výkonem, který 
optimálně slaďuje zvýšený výkon stroje 
s příslušným výkonem laseru.

Nové řízení AMNC – 

naprogramovaný úspěch
Zvýšený výpočetní výkon pro 
maximální spolehlivost

Simulace výroby

Údržba

Intervaly inspekcí

Obslužné programy

Seznam zakázek 

PC řízení AMNC používané u všech strojů 
firmy AMADA přesvědčuje i v řadě F1:

Zjednodušená obsluha několika strojů 
Snadné ovládání pomocí nabídky
Menší nutnost zaškolování 
Funkce simulace, hlášení 
poruch a protokolování
Plánování zakázek a optimalizace procesů
Databáze řezných údajů specifická 
pro konkrétní práce 
Automatická časová organizace 
servisních intervalů

ß

ß

ß

ß
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ß
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Parametry řezání
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Konstrukce stroje může být individuálně 
přizpůsobena požadavkům uživatele. 
Dodatečné vybavení a periferní systémy navíc 
umožňují optimální manipulaci s materiálem. 

Výměník palet  
Paralelně s procesem řezání může 
probíhat vykládání vyřezaného 
materiálu na výměnnou paletu a 
příprava surového materiálu.

ß

Inteligentní automatizace

Modulární flexibilita na 
různých stupních vybavenosti

Volitelné stupně vybavenosti 
Věžová řešení  
Zvyšují stupeň automatizace zařízení díky 
rozšířené kapacitě nakládání a vykládání. 
V případě potřeby lze ještě více zvýšit 
kapacitu prostřednictvím druhé věže.

ß
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Amada GmbH
Hauptverwaltung (Hlavní 
správa)
Westfalenstraße 6
D-42781 Haan
Postfach 11 06
D-42755 Haan
Tel. +49 (0) 21 29/579-01
Fax +49 (0) 21 29/591 82

info@amada.de
www.amada.de

Technické změny jsou vyhrazeny. Údaje o přesnosti jsou uváděny na základě normy VDI/DGQ 3441. Přesnost obrobků a řezatelná tloušťka materiálu 
závisí mimo jiné na podmínkách řezání, materiálu, typu obrobku, na jeho předchozím zpracování, na velikosti desky a poloze v pracovní oblasti.

Třída laseru 1 podle DIN EN 60 825-1 při provozu v souladu se stanoveným účelem. 
Laser CO2: laser třídy 4 s neviditelným zářením. Zabraňte zasažení očí a pokožky přímým či rozptýleným zářením. 
Polohovací laser: viditelný laser třídy 3R. Zabraňte zasažení očí přímým zářením. ©
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Technické údaje LC-3015 F1 NT LC-4020 F1 NT

Max. oblast pojezdu (X) 3270, (Y) 1550 mm (X) 4270, (Y) 2050 mm

Oblast pojezdu osy Z 
(řezací hlava)

100 mm

Zatížení stolu 920 kg 1570 kg

Polohovací rychlost X/Y/Z 120/120/120 m/min

Simultánně 169 m/min

Technologie pohonu X/Y/Z lineární pohon

Max. zrychlení 30 m/s2

Odchylka polohy ± 0,01 mm

Šířka polohového rozptylu ± 0,005 mm

Hmotnost stroje 11.000 kg 13.000 kg

Laser

Rezonátor AF2000E-LU2.5    /   AF4000i-B    /    AF6000i-B

Max. trvalý výkon laseru 2500 W                 4000 W                 6000 W

Max. špičkový výkon laseru 2700 W                 5000 W                 7000 W

Spotřeba laserového plynu 10 l/h                   10 l/h                     20 l/h

Princip systému buzení AC HF, s rychlým prouděním

Frekvence 5-2000 Hz

Vlnová délka laseru 10,6 µm

Divergence paprsku < 2 mrad

Řízení

CNC řízení AMNC-F

Obrazovka dotyková obrazovka 15"

Počet kontrolovaných os
4 (X/Y/Z/B) 

a řízení výkonu laseru

Kapacita paměti 10 MB

Standardní vybavení

Automatický výměník palet s řezacím roštem 
Vysokotlaké řezací zařízení (CleanCut)
Zařízení na řezání hliníku
Automatická regulace tlaku plynu 
Bezdotyková kapacitní laserová 
řezací hlava HS 2007
Odsávací zařízení 
Chladicí agregát 
Diodový laser pro polohování 
Profukování dráhy paprsku 
Filtr asistenčního plynu 
Dvě adaptivní optiky 
Aktivní kontrola řezání 
CoolingCut

ß
ß
ß
ß
ß

ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

Speciální příslušenství (volitelné vybavení)

Závěsový pásový dopravník na 
strusku a drobné díly
OVS IV 
Automatický měnič trysek
Válečková podpěra

ß

ß
ß
ß

Rozměry v závorkách: LC-4020 F1 NT


