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I. Giới Thiệu về Công Ty TNHH TÐH Việt Vũ
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Khung máy làm từ thép hộp

Khung máy làm từ thép tấm

Khung dầm ngang được đúc áp lực cao từ nhôm hộp kim
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2.3 Thanh răng, bánh răng và hộp giảm tốc nhập khẩu trực tiếp từ Ðức
hiệu Alpha.

Hộp giảm tốc hiệu Alpha của Ðức

Sau giảm tốc là thanh răng với bánh răng, sẽ biến chuyển động tròn thành
chuyển động thẳng. Vậy ta thấy nếu hộp số và thanh răng bánh răng nếu có sai số dù
rất nhỏ thì cũng ảnh hưởng đáng kể đến sai số của cả hệ thống. Do chuyển động của
hộp số hành tinh và thanh răng bánh răng đều quyết định đến sai số của máy nên
HSG chọn hãng cung cấp nổi tiếng của Ðức Alpha. Ðây là chi tiết rất đắt. Nhung bù
lại tuổi thọ của máy được tăng lên trên 10 năm và bạn cũng yên tâm với sản phẩm
của bạn khi sử dụng máy cắt laser của HSG.

Thanh răng, bánh răng hiệu Alpha của Ðức
trang 7

2.4 Ðộng cơ servo:
Sử dụng loại tốc độ chậm mô men xoắn cao nhập trực tiếp từ Nhật
của hãng Sanyo denky, hoặc Sanyo denky bus hoặc Panasonic dòng A7
mới nhất.
Ðộng co Sanyo Denky
Ðây là loại động cơ chuyên dùng cho máy
CNC. Nên chỉ cần bộ giảm tốc có tỷ lệ thấp, ưu
điểm là tăng gia tốc cho máy CNC. Sanyo Denky
là nhà máy chuyên về thiết bị công nghiệp sản
xuất tại Nhật, động cơ servo của Sanyo Denky
thông dụng hầu hết cho các máy móc công nghiệp
sử dụng động cơ servo do độ bền và ổn định cao.
Xem thêm:
https://www.sanyodenki.com/catalogs/contents/
S e r v o / i n d e x . h t m l
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Hiện tại, Việt Vũ cung cấp
chủ yếu là nguồn IPG của Ðức, cho
đường cắt đẹp, hiệu suất cao, bền và
ổn định. Nếu kinh phí thấp thì Việt
Vũ đề nghị mua nguồn Raycus có
giá thành rẽ hơn.
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Ðầu cắt laser Highyag

Ðầu cắt laser Precitec
Ðầu cắt laser WSX hoặc Raytools hoặc HSG: với những dòng máy đơn giản,
chi phí thấp, công suất nguồn nhỏ ta có thêt chọn đầu cắt từ Trung Quốc. Thường
có chức năng Auto focus hoặc không.

Ðầu cắt WSX

Ðầu cắt Raytools

Ðầu cắt HSG
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2.7 Khả năng cắt của các nguồn cắt
Laser power

Thép
Mild Steel

INOX
Stainless Steel

Thau
Brass

Đồng
Copper

Nhôm
Aluminum

300W

0.5-3mm

0.5-1.5mm

500W

0.5-6mm

0.5-3mm

750W

0.5-8mm

0.5-4mm

1000W

0.5-12mm

0.5-6mm

0.5-3mm

0.5-2mm

0.5-3mm

1500W

0.5-18mm

0.5-8mm

0.5-4mm

0.5-3mm

0.5-3mm

2000W

0.5-16mm

0.5-8mm

0.5-6mm

0.5-4mm

0.5-8mm

3000W

0.5-20mm

0.5-10mm

0.5-8mm

0.5-6mm

0.5-10mm

4000W

0.5-22mm

0.5-12mm

0.5-10mm

0.5-6mm

0.5-12mm

6000W

0.5-25mm

0.5-16mm

0.5-12mm

0.5-8mm

0.5-16mm

8000W

0.5-30mm

0.5-25mm

10000W

0.5-30mm

0.5-25mm

12000W

0.5-60mm

0.5-25mm

15000W

Đang cập nhật

1-30mm
0.5-15mm

0.5-12mm

1-30mm
1-30mm
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III. Máy cắt tấm
1. Máy cắt laser công suất cao, tốc độ cao, từ 8000w đến 15.000w
Các dòng máy: G4020V, G6020V

Ÿ Vật liệu áp dụng

Cắt được thép carbon 0.5mm đến 50mm ,thép không gỉ 0.5mm đến 50mm,đồng thau 0.5mm
đến 50mm,nhôm 0.5mm đến 15mm,đồng đỏ 0.5mm đến 12mm,tấm mạ kẻm , các vật liệu kim
loại có độ dày và vật liệu liên quan đến nguồn laser

Máy cắt laser G4020V

Ÿ Khung bàn được hàn toàn thép tấm,

trọng lượng 18T, ổn định và chắc chắn
cho hoạt động nhanh.
Ÿ Sử dụng tấm than chì 20 mm để chống
cháy, bảo vệ cường độ,ngăn khung bàn
cắt bị cháy.
Ÿ Công nghệ loại bỏ bụi từng khu vực,
khung máy được chia nhiều khu vực nhỏ.
khi đầu cắt di chuyển đến đâu thì chỉ khu
vực đó được hút bụi tập trung vì vậy đầu
cắt được bảo vệ tối đa, xưởng sản xuất
sẽ được giữ sạch sẽ và gọn gàng
Ÿ Bàn làm việc được nâng hạ bằng thủy lực,có

tải trọng đồng bộ tốt,các bộ phận chuyển
động đơn giản,việc chuyển bàn diễn ra trong
một thời gian ngắn.
Ÿ Bàn làm việc được thay đổi tách biệt
nhau,chúng chỉ chạy trên một thanh trượt
giúp cho việc cắt không bị ảnh hưởng,và có
thể đưa hai bàn về cùng một nơi cho ta dọn
xỉ và phế liệu dễ dàng hơn
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Khung dầm ngang được đúc áp lực
từ nhôm hợp kim, nhẹ hơn 50% và
vững chắc hơn khi làm từ thép ,trọng
lượng nhẹ,độ cứng tốt ,độ chính xác
cao

Ÿ phần mềm Hypcut Laser là phần mềm được

sử dụng trên máy cắt laser có công suất từ 10
kw đến 15kw. Phần mềm đơn giản dễ sữ dụng.
Ÿ Màn hình được sử dụng màn hình cảm ứng
giúp thao tác đơn giản và hiệu quả.
Ÿ Màn hình điều khiển được thiết lập phần mềm
được đặt chung với các nút điều khiển để thao
tác dễ dàng
Ÿ Bàn phím điều khiển từ xa không dây để dễ
dàng hoạt động

Phần mềm Hypcut Laser

Thông số kỹ thuật HS-G4020V
Khổ bàn cắt

Processing areaa

4000X2000mm（ optional ）

Nguồn laser

Laser power

8000W-15000W

Tốc độ tối đa

Max. moving speed

169m/min

Gia tốc tối đa

Max. acc. speed

2G

sai số

Positioning accuracy

±0.03mm/m

Sai số lặp lại

Reposition accuracy

±0.02mm

Số pha

phase number

3 pha

Điện áp vào

Input voltage

380v

Tần số

frequency

50Hz/60Hz

Khả năng chịu tải

Whole machine weight

18000Kg

Kích thước máy

Machine dimensions

11500*3700*2400mm

Mẫu thử HS-G4020V
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2. Máy cắt laser công suất cao, tốc độ cao, từ 6000w đến 12.000w
Các dòng máy: G4020H, G6020H
G4020H
Thiết kế kín hoàn toàn với kính bảo vệ laser thực sự được thêm vào để làm cho máy an
toàn hơn và đáng tin cậy hơn. Hai bàn làm việc di chuyển độc lập và không can thiệp lẫn
nhau. Thiết kế của bàn làm việc di chuyển độc lập này giúp cho việc làm sạch xỉ dễ dàng
hơn.

Máy cắt kim loại tấm G4020H

Thiết kế

Khung máy làm từ thép tấm

Khung dầm ngang được đúc áp lực
từ nhôm hợp kim

Khung máy làm từ thép tấm dày.
Loại thép để hàn thành khung máy
cũng phải làm từ thép đặt biệt.
Dòng máy G4020H có khổ lớn
4000x2000 và tốc độ cao nhất với
169m/phút và gia tốc 2G. Tất cả
khung máy đều được hàn kết cấu
vững chắc sau đó được nung ở
nhiệt độ 600oC và làm nguội dần.
Với khung máy sản xuất từ HSG
sẽ có tuổi thọ hơn 20 năm không bị
biến dạng.

Khung dầm ngang được đúc áp lực từ
nhôm hợp kim, nhẹ hơn 50% và vững chắc
hơn khi làm từ thép.
Với lực ép hơn 100 tấn từ khuôn đúc với
nguyên liệu hợp kim nóng chảy tạo ra khung
chắc chắn và bền bỉ.
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Ÿ Công nghệ chống cháy than chì

Khu vực trong toàn bộ máy mà tia laser có
thể bắn vào được bao phủ và bảo vệ bởi tấm
than chì dày 20 mm

Ÿ Công nghệ loại bỏ bụi từng khu vực,

khung máy được chia nhiều khu vực
nhỏ. khi đầu cắt di chuyển đến đâu
thì chỉ khu vực đó được hút bụi tập
trung vì vậy đầu cắt được bảo vệ tối
đa, xưởng sản xuất sẽ được giữ
sạch sẽ và gọn gàng. Với ống xả
đường kính lớn để đạt được thông
gió tốt và hiệu quả gần như hoàn
toàn không khói bụi. Quá trình mở và
đóng trong quá trình chuyển động
của đầu máy hầu như không có tiếng
ồn
Ÿ Phần mềm Hypcut Laser
phần mềm Hypcut Laser là
phần mềm được sử dụng trên
máy cắt laser có công suất từ
10 kw đến 15kw.phần mềm
đơn giản dễ sữ dụng
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PRICITEC hoặc HIGHYAG LASER HEAD
Dòng máy cao cấp G4020H chỉ sử dụng đầu cắt nhập khẩu
của hãng PRICITEC hoặc HIGHYAG để tối ưu được tốc độ
và chất lượng của mạch cắt.
Đầu cắt Pricitec và HighYAG cũng có thể lựa chọn loại có
Zoom hoặc không.Nếu có chức năng “Zoom” nó có thể
điều chỉnh được độ rộng của tia cắt lớn giúp tăng tốc
độ,điều chỉnh mạch cắt đẹp hơn ,mồi lỗ nhanh hơn.
https://www.precitec.de

Thông số kỹ thuật
HS-G4020H
Khổ bàn cắt

Processing areaa

4000X2000mm（ optional ）

Nguồn laser

Laser power

6000W-12000W

Tốc độ tối đa

Max. moving speed

169m/min

Gia tốc tối đa

Max. acc. speed

2G

sai số

Positioning accuracy

±0.03mm/m

Sai số lặp lại

Reposition accuracy

±0.03mm

Số pha

phase number

3 pha

Điện áp vào

Input voltage

380v

Tần số

frequency

50Hz/60Hz

Khả năng chịu tải

Whole machine weight

18000Kg

Kích thước máy

Machine dimensions

11500*3500*2500mm

Mẫu thữ
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3. Máy cắt laser công suất trung bình, tốc độ trung bình , từ
500w đến 3000w:
G3015A, G4015A, G4020A, G6020A, G6025A...
Ÿ G3015A

Thiết kế kín hoàn toàn với kính bảo vệ laser thực sự được thêm vào để làm cho máy an
toàn hơn và đáng tin cậy hơn. Hai bàn làm việc di chuyển độc lập và không can thiệp lẫn
nhau. Thiết kế của bàn làm việc di chuyển độc lập này giúp làm sạch xỉ dễ dàng hơn

Máy cắt kim loại tấm G3015A

Khung máy làm từ thép hộp chất lượng cao

Ÿ Phần mềm CYPCUT

Phần mềm này được phát triển từ
Đại học Thượng Hải ,Phần mềm này
sử dụng nhiều trên máy cắt laser có
công suất dưới 4kw.Phần mềm này
đơn giản dễ sử dụng,giao diện rất
thân thiện.Để sử dụng phần mềm này
cũng như vận hành máy không yêu
cầu trình đọ kỹ thuật quá cao
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G

Ðược trang bị động cơ servo quán tính Sanyo
Nhật Bản, độ chính xác truyền cao;

JAPAN SANYO DENKI SERVO MOTOR
Khung dầm ngang được đúc áp lực từ
nhôm hộp kim, nhẹ hơn 50% và vững
chắc hơn khi làm từ thép.
Với lực ép hơn 100 tấn từ khuôn đúc với
nguyên liêu hợp kim nóng chảy tạo ra khung
chắc chắn và bền bỉ.

Thông số kỹ thuật
Khổ bàn cắt

Processing areaa

3000X1500mm（ optional ）

Nguồn laser

Laser power

1000W-4000W

Tốc độ tối đa

Max. moving speed

140m/min

Gia tốc tối đa

Max. acc. speed

1.2G

sai số

Positioning accuracy

±0.05mm/m

Sai số lặp lại

Reposition accuracy

±0.05mm

Số pha

phase number

3 pha

Điện áp vào

Input voltage

380v

Tần số

frequency

50Hz/60Hz

Khả năng chịu tải

Whole machine weight

7500Kg

Kích thước máy

Machine dimensions

8500*2900*1900mm
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4.Máy cắt laser công suất nhỏ, từ 500w đến 2000w:
G3015C, G4015C, G4020C, G6020C, G6025C...

Khung máy làm từ thép hộp cao cấp
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Ðược trang bị động cơ servo Panasonic dòng
A7 mới nhất từ Nhật Bản, độ chính xác truyền
cao;

JAPAN PANASONIC SERVO MOTOR

Thông số kỹ thuật
Khổ bàn cắt

Processing areaa

3000X1500mm（ optional ）

Nguồn laser

Laser power

500W-2000W

Tốc độ tối đa

Max. moving speed

100m/min

Gia tốc tối đa

Max. acc. speed

1G

sai số

Positioning accuracy

±0.05mm/m

Sai số lặp lại

Reposition accuracy

±0.05mm

Số pha

phase number

3 pha

Điện áp vào

Input voltage

380v

Tần số

frequency

50Hz/60Hz

Khả năng chịu tải

Whole machine weight

3300Kg

Kích thước máy

Machine dimensions

4600*2600*1650mm

Mẫu thử
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III. Máy cắt tấm kết hợp ống
1. Máy cắt ống kết hợp máy cắt tấm kim loại G3015E
G3015E
Bàn trao đổi trên và dưới, rút ngắn thời gian chờ, thiết bị thu thập vật liệu kiểu ngăn kéo
cho phép thu thập thuận tiện hơn, cải thiện hiệu quả hơn 50% hiệu quả. Được trang bị
một bàn có thể hoán đổi cho nhau, máy cắt laser sợi quang G3015E có thể xử lý cả tấm
kim loại và ống

Máy cắt kim loại tấm HS-G3015E

THIẾT KẾ
- Ðược thiết kế khung máy từ thép hộp cao cấp, được hàn thành khối sau đó được gia
nhiệt đến 600 độ. Không biến dạng sau hơn 20 năm sử dụng. Ðược bao che bảo vệ hoàn
toàn, có hai bàn thay đổi với tốc độ 15s hoàn thành.
- Truyền động bằng 2 động cơ song song.
- Có thể cắt được ống tròn, ống vuông, hộp chữ nhật, hộp lục giác...
- Có thể cắt thép tấm, tùy thuộc vào công suất nguồn sẽ có khả năng cắt dày mỏng khác
nhau.

Khung máy G3015E

trang 21

Ÿ Chức năng sửa lỗi tự động

Tiện lợi hơn: chức năng điều chỉnh phôi tự
động, chức năng tìm tâm ống tự động, rất
thông minh, tiện lợi và thiết thực.

Xoay đôi
Hai motor chạy song song với nhau,giúp
ống xoay tròn và đồng bộ .với ống dài 6
mét không bị xoắn khi quay.

Ÿ Bộ điều khiển, giao diện

tương tác giữa người và
máy tính rất thân thiện, dễ
sử dụng, phần mềm CAM
mô phỏng để hiển thị theo
dõi thời gian thực.

Thông số kỹ thuật
Khổ bàn cắt

Processing areaa

3000X1500mm（ optional ）

Nguồn laser

Laser power

500W-2000W

Tốc độ tối đa

Max. moving speed

100m/min

Gia tốc tối đa

Max. acc. speed

1G

sai số

Positioning accuracy

±0.05mm/m

Sai số lặp lại

Reposition accuracy

±0.05mm

Khả năng chịu tải

Whole machine weight

3300Kg

Kích thước máy

Machine dimensions

4600*2600*1650mm
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2 Máy cắt ống kết hợp máy cắt tấm kim loại
G3015E-E22Q/E35Q

Thiết kế mâm cặp và mâm xoay:
- Với mâm cặp trước và sau đều tự động kẹp ống bằng khí
nén. Với 2 motor chạy song song bảo đảm rằng ống xoay tròn
và đồng bộ.
- Với ống dài, từng đọan trên chiều di chuyển của ống đều có
bộ phận đỡ bảo đảm ống không bị run và ổn định khi cắt.
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Thông số kỹ thuật

Kích thước hữu ích

Processing Area

6000mmX2000mm

Nguồn cắt laser

Laser power

Tốc độ tối đa

Max. moving speed

Độ chính xác trục X/Y

Max. acc. speed

Độ chính xác trục X/Y lặp lại

Positioning Accuracy

0.05mm/m

Gia tốc

Reposition Accuracy

±0.05mm

Trọng lượng máy

Whole machine weight

13000Kg

Kích thước máy

Machine dimensions

500W-2000W
60m/min
0.5G

8500*3800*2250mm
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3. Máy cắt ống kết hợp máy cắt tấm kim loại
G3015B

Máy cắt G3015B

Thiết kế
- Khung máy được làm bằng thép ống
đặt biệt, loại thép nhẹ hơn thép thông
thường nhưng có độ chịu lực lớn hơn.
Vẫn như các khung máy khác, sau khi
hàn thành khối vững chắc được nung ở
nhiệt độ 600 độ và để nguội tạo độ ổn
định như khung đúc nhưng có kết cấu tốt
hơn.
- Máy G3015B là sự kết hợp giữa máy
cắt ống và máy cắt tấm. Phần cắt tấm chỉ
có mặt bàn đơn, truyền động bằng 2
động cơ song song. Ðây là máy cắt laser
đơn giản nhưng đầy đủ tính năng cho
phần ống và tấm.

Thông số kỹ thuật

Kích thước hữu ích

Processing Area

3000mmX1500mm (optional)

Nguồn cắt laser

Laser power

Tốc độ tối đa

Max. moving speed

Độ chính xác trục X/Y

Max. acc. speed

Độ chính xác trục X/Y lặp lại

Positioning Accuracy

0.05mm/m

Gia tốc

Reposition Accuracy

±0.05mm

Trọng lượng máy

Whole machine weight

Kích thước máy

Machine dimensions

500W-2000W
60m/min
0.5G

4800Kg
4950*3150*1650mm
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0.5G

±0.05mm/m

±0.05mm

Gia tốc tối đa

Sai số

Sai số lặp lại

Khả năng chịu tải

380v/50Hz
12000*3500*2800mm

6000 mm
o:φ 12-254mm
□:φ12-200mm

380v/50Hz

9000*2100*2400mm

6000mm

o:φ 20-210mm
o:φ 20-325mm

□:φ20- 150mm

Điện áp vào

Kích thước máy

Chiều dài ống

Đường kính ống

Cả hai mâm cặp
sử dụng khí nén

Cả hai mâm cặp
được điều khiển
hoàn toàn bằng kỹ
thuật số

120pm

85pm

Vòng quay trục

Mâm cặp ống

8000Kg

12000kg

1000kg

□:φ 20-230mm

±0.03mm

±0.03mm

Cả hai mâm cặp
được điều khiển
hoàn toàn bằng kỹ
thuật số

□:φ 10-70mm

o:φ 10-100mm

6000 mm

12000*2450*2400mm

380v/50Hz

150pm

±0.03mm/m

1.2G

140m/min

1070-1080mm

500W-2000W

HS-TM65

±0.03mm/m

1.2G

120m/min

60m/min

Tốc độ tối đa

1000w-3000w

HS-TS65

1070-1080mm

1000w-3000w

HS-E22/E35

Bước sóng laser

Nguồn laser

Khả năng làm việc

Máy cắt ống 2D

Cả hai mâm cặp sử
dụng khí nén

□:φ20- 150mm

o:φ20- 210mm

6000 mm

12000*3500*2800mm

380v/50Hz

100pm

10000Kg

±0.03mm

±0.03mm/m

1.0G

100m/min

1000W-3000W

HS-TH65

Cả hai mâm cặp được
điều khiển hoàn toàn
bằng kỹ thuật số

□:φ12- 200mm

o:φ 12-254mm

6000 mm

12000 x 4500 x 2400mm

380v/50Hz

120pm

15000kg

± 0.02mm

± 0.03mm/m

1.2G

150m/min

1000w-4000w

HS-TP65S

Máy cắt ống 3D

IV. MÁY CẮT ỐNG CHUYÊN NGHIỆP:
1.a Bảng thông số các dòng máy cắt ống:
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1.b Máy cắt ống HS-E22/E35
HS-E22/E35 là dòng máy thế hệ thứ 2 , có khả năng làm việc với hiệu suất ổn định , hoạt động lâu
bền.

● Truyền động bánh răng bằng khí nén (động cơ servo + giảm tốc + bánh răng),
truyền ổn định để đảm bảo thời gian cắt chính xác cao trong thời gian dài.
● Chất lượng tốt, tuổi thọ cao.
● Che toàn bộ cho tất cả các bộ phận truyền tải, để tránh bụi đi vào bên trong, ít
xảy ra sự cố sau bán hàng và thời gian sử dụng lâu dài.

Ÿ Thân máy hình chữ L, trọng tâm thấp, thân máy ổn định hơn khi cắt ống ở tốc độ cao.
Ÿ Trọng lực thấp và dễ dàng để tải ống nặng.
Ÿ Thân máy liền khối, phần khung máy + mâm cặp trước + mâm cặp phía sau, trung

tâm của ba phần chính này bảo đảm đồng tâm sau thời gian dài.
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Ÿ Cung cấp hai loại hỗ trợ ống, một là thiết kế hợp lý hỗ trợ hình chữ U, đặc biệt cho các

ống nhỏ dưới 80mm, giới hạn bên trái và bên phải, giảm rung ống trong khi cắt, đảm
bảo cắt chính xác, một loại khác là hỗ trợ ống thép T, đặc biệt dành cho ống nặng và
to, không dễ bị mòn.

"● Hỗ trợ thanh đỡ phôi, để đảm bảo ống càng thẳng càng tốt trong quá trình cắt, đảm
bảo độ chính xác cắt cao hơn, đặc biệt tốt cho cắt ống nhỏ.
● Lực kẹp ống mạnh, đầu kẹp bằng khí nén với chất lượng tốt,không gây hư hỏng ống.
● Thêm một lớp nữa để cắt ống mini như 19mm 20 mm, cho độ chính xác cắt cao hơn.

Ÿ Phần mềm thế hệ mới 1805, có thêm chức năng

xử lý kỹ thuật đặc biệt để cắt góc, dễ cắt góc tốt,
thân thiện với người dùng cho khách hàng.

Ÿ Đầu kẹp sau ngắn, dễ dàng định vị ống và lực kẹp mạnh.
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1.c Máy cắt ống laser HS-TS65
HS-TS65
Cấu trúc cơ khí áp dụng thiết kế cổng tích hợp, hiệu suất ổn định, thiết bị hoạt động trơn tru. Việc xử
lý bất kỳ đồ họa đường cong phức tạp nào trên bề mặt của các ống tròn đều hỗ trợ, không giới hạn độ
khó của đồ họa

Ÿ Hệ thống bốc xếp tự động
- Hệ thống cấp phôi tự động bao gồm hệ thống tải
và hệ thống xếp dỡ. Hệ thống tải tự động TS65 được
điều khiển bởi hệ thống điều khiển số và kết nối liền
mạch với máy cắt ống. Để đạt được toàn bộ tải ống
nâng, hệ thống điều khiển thực hiện việc sắp xếp vật
liệu ống một cách thông minh, quy trình vận chuyển
tự động, tiết kiệm chi phí lao động, nâng cao hiệu
quả làm việc của máy cắt ống.

Ÿ Mâm cặp được điều khiển bằng kỹ thuật

số hoàn toàn(Chuck)
Ÿ Kẹp ống chặt nhưng không gây hư hỏng

ống.
Ÿ Tự động định tâm mâm cặp để bảo vệ độ

phẳng và độ chính xác khi ống dài hơn
được kẹp chặt

Ÿ Hệ thống HSG8900

- Phần cứng chuyên nghiệp HSG8900 được
dựa trên nền tản cơ bản để nâng cấp, giao
diện áp dụng theo người sử dụng ,HSG8800
được phát triển bởi HSG Laser. Hệ thống điều
khiển là toàn màn hình cảm ứng + hoạt động
điều khiển cầm tay không dây (duy nhất trong
ngành), có chức năng điều chỉnh công suất
laser, để đảm bảo chất lượng cắt, hoạt động
đơn giản và thuận tiện; để lại nhiều cổng để
mở rộng
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1.d Máy cắt ống laser HS-TM65
TM65
-TM65 để cắt ống nhỏ, có thể cắt ống vuông: 10 * 100-70 * 70mm, ống tròn: 10-Φ100mm. Cấu trúc
cơ học thông qua thiết kế đo tích hợp, hiệu suất ổn định và thiết bị chạy trơn tru

Ÿ Cho vào tự động hiệu quả cao

-Tối đa hóa việc sử dụng ống.
-Bộ điều khiển tự động tính toán chiều dài
của ống cần cắt, tối ưu hóa trình tự cắt để tối
đa hóa việc sử dụng ống; Các ống được cắt
được hỗ trợ bởi con lăn khi đạt đến đường
cắt / băng tải cho vào mà không rơi xuống
Ÿ Mâm cặp điều khiển hoàn toàn bằng kỹ
thuật số
- Kẹp ống nhưng không gây hư hỏng
-Mâm cặp điều khiển kỹ thuật số hoàn
toàn kẹp nhanh chóng, nâng cao hiệu quả
làm việc với độ chính xác kẹp cao và tuổi thọ
dài, độ an toàn và độ tin cậy cao
Ÿ Hệ thống bốc xếp tự động hiệu quả

cao.
Ÿ Khung nguyên liệu.
Ÿ Khả năng tải tối đa của đai phẳng PVC

là 1,5 tấn.
Ÿ Băng tải dỡ hàng - thiết bị vận chuyển

sau khi cắt ống.
Ÿ Thiết bị chặn vật liệu chặn - phân loại
vật liệu theo chiều dài của ống.
Ÿ Lưu trữ đường ống - thiết bị lưu trữ
đường ống đã hoàn thành

Ÿ Công suất cắt ống nhỏ

-Chuyên dùng cho tất cả các loại cắt ống
như hình vuông, tròn, hình chữ nhật, hình
elip, hình elip, hình chữ D, ống lục giác, v.v.
Khả năng cắt ống vuông: 10 * 100-70 * 70mm
Ống tròn: Φ10-100mm
Tốc độ chạy tối đa: 140m / phút
Tối đa Acc. Tốc độ: 1,2G
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1.e Máy cắt ống laser HS-TH65
TH65
- Nhà sản xuất máy cắt laser sợi quang 5 ống duy nhất tại Trung
Quốc; Hệ thống tự điều khiển, hệ thống bốc xếp hoàn toàn tự động.
Máy cắt ống 5 trục chuyên nghiệp được sử dụng để vận hành gia
công 5 trục và có thể cắt ống kim loại theo nhiều hình dạng khác
nhau.

GERMANY PA SYSTEM
Hệ thống điều khiển được nhập khẩu từ đức PA SYSTEM.
Ðược phát triển dựa trên nền tản của PA8800 với đầy đủ màn
hình cảm ứng và remote điều khiển.

Ÿ Mâm cặp khí nén
- Mâm cặp khí nén hoàn toàn
tự động không chỉ tập trung và
kẹp các ống nhỏ hoạt động
nhanh chóng, mà còn đảm bảo
lực giữ ổn định thông qua điều
chỉnh áp suất, ngay cả những
ống mỏng vẫn không bị hư
hỏng.
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Ÿ Phần mềm vận

hành HSG8800
-Phần mềm hoạt động
HSG8800 là phần mềm
hoạt động chuyên nghiệp
được nghiên cứu và phát
triển độc lập bởi công ty
chúng tôi cho máy cắt
laser sợi quang để tạo
điều kiện cho hoạt động dễ
dàng hơn.

Ÿ Hệ thống tải và tải lên hoàn toàn tự động
- Thiết bị nạp và nạp vật liệu tự động được điều khiển bằng hệ thống điều khiển
số để cấp cho đường ống. Thiết bị tải sẽ kẹp một ống duy nhất từ bó và đưa nó về
phía trước để được kiểm tra. Điều này giúp giảm chi phí vận chuyển vật liệu thủ
công, vì nó cũng có thể tải các bó ống và kết nối thẳng với quy trình cắt ống

Mẫu cắt thử
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1.f Máy cắt ống laser HS-TP65S
TP65S
Nâng cấp model máy cắt laser với công nghệ cắt nhanh RapidCut, nâng cao hiệu quả. Cấu
trúc cơ khí áp dụng thiết kế cổng tích hợp, hiệu suất ổn định, thiết bị hoạt động trơn tru. Việc
xử lý bất kỳ đồ họa đường cong phức tạp nào trên bề mặt của các ống tròn đều hỗ trợ, không
giới hạn độ khó của đồ họa

Ÿ Hệ thống bốc xếp tự động
Hệ thống cấp phôi tự động bao gồm hệ thống tải và hệ thống xếp dỡ; Hệ thống tải tự
động TP65S được điều khiển bởi hệ thống điều khiển số và kết nối liền mạch với máy
cắt ống. Để đạt được toàn bộ tải khi nâng cấp phôi, hệ thống điều khiển thực hiện việc
sắp xếp vật liệu ống một cách thông minh, quy trình vận chuyển tự động, tiết kiệm chi phí
lao động, nâng cao hiệu quả làm việc của máy cắt ống.
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Ÿ Giao diện người dùng
- Hệ thống điều khiển HSGX9500
- TP65S có một hệ điều khiển thông minh được thiết kế đặc biệt để cắt ống. Nó có thư viện vật liệu
ống riêng và tích hợp 50 loại quy trình nối ống. Nó có các chức năng phụ trợ cắt ống khác nhau như làm
phẳng đồ họa ống, cung cấp cho người dùng trải nghiệm vận hành đơn giản và thuận tiện.

Ÿ

Hệ thống cắt nhanh RapidCut

Cắt nhanh, cắt trục X / Y thông thường, cắt trục
B / Y tốc độ cao, cắt trục B có thể xoay, gia tốc
tối đa có thể đạt 3G.

Ÿ Cắt xiên
Cắt vát, tối đa. góc cắt xiên là 45 °

Ÿ Mâm cặp thông minh kỹ thuật số
Được trang bị mâm cặp thông minh kỹ thuật số, TP65S có bộ xử lý mâm cặp tự động,
không cần điều chỉnh thủ công. Hệ thống thông minh dễ dàng xác định và giữ các loại ống
khác nhau. Nó có một hệ thống phản hồi áp suất chuyên nghiệp tự động điều chỉnh áp suất
theo các đường kính và độ dày ống khác nhau, và phát hiện các báo động trong thời gian
thực, giúp sản xuất hiệu quả và an toàn.
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2. Dây chuyền cắt ống tự động
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V. Máy hàn laser fiber chất lượng cao HSG
Máy hàn Laser HSG có 3 dòng sản phẩm chính: Máy hàn di động Fiber laser FMW-1000;
máy hàn W30 3D fiber laser; và máy hàn Galvanometric FSW3000R
1. Máy hàn Fiber laser di động FMW-1000:

FMW-1000 có công suất là 1000w; nguồn hàn Fiber laser IBG với thiết kế nhỏ gọn,
FMW-1000 chỉ bằng 1/3 thiết bị hàn laser YAG. Nhỏ gọn, tiết kiệm nhiều không gian làm
việc, giảm chi phí thiết bị chiếm không gian nhà máy. Sợi cáp từ máy đến tay hàn có thể là
tùy chọn theo yêu cầu 5/10/20 mét, mềm mại, dễ thao tác.
Dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí lao động
So với hàn hồ quang điện truyền thống, FMW-1000 có lợi thế sau: thiết kế thân thiện
với người dùng và công nghệ được nâng cấp, vận hành đơn giản, người vận hành không
cần chứng chỉ kỹ thuật lành nghề để đạt được sản phẩm hàn tinh tế. Không cần mài sau khi
hàn, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí nhân lực.
Thiết kế
Thiết kế tiêu chuẩn châu Âu, mọi chi tiết đều hoàn hảo, từ bảng điều khiển, thiết kế
đèn treo đến viền thép không gỉ. chúng tôi sẽ tạo ra các sản phẩm công nghiệp với yêu cầu
dành cho hàng hóa cao cấp.
Khắc phục những nhược điểm thường gặp trước đây và tiết kiệm chi phí bảo trì.
Chế độ laser liên tục, so với thiết bị hàn truyền thống; mối hàn liên tục trơn tru,
không tạo vảy. Khu vực ảnh hưởng nhiệt hàn nhỏ, biến dạng tổng thể của sản phẩm nhỏ,
cải thiện đáng kể tính thẩm mỹ của sản phẩm được hàn. Máy hàn FMW-1000 không cần
thêm dây hàn mồi, về cơ bản không có chi phí vật tư. Tuổi thọ nguồn bơm lên tới 100.000
giờ, không cần bảo trì cơ bản hàng ngày.
Hàn nhanh tiết kiệm chi phí sử dụng
So với thiết bị hàn truyền thống: tốc độ hàn FMW-1000 gấp hơn 2 lần so với hàn
laser rắn YAG và 3-5 lần so với hàn hồ quang. Hiệu quả của chuyển đổi quang điện là hơn
30%, so với 3% laser rắn YAG, và tiêu thụ năng lượng thấp giúp giảm chi phí sản xuất và
xử lý không cần thiết.

2. Máy hàn W30 3D fiber laser

Thiết bị có hiệu suất chuyển đổi điện quang cao không yêu cầu thêm vật liệu hàn và chi
phí thấp.
Thành phần của máy
Loạt thiết bị này chủ yếu bao gồm nguồn fiber laser, máy làm lạnh bằng nước,
đầu hàn laser, làm việc linh hoạt, cánh tay robot 6 trục và tủ vận hành.

Cấu trúc 6 trục tự do
Được trang bị hệ thống theo dõi khe hở, điều chỉnh chính xác đường dẫn 3D theo
vị trí của mối nối. Bằng phát hiện các đặc điểm của mối hàn, các thông số hàn có thể
được tối ưu hóa và điều chỉnh trong thời gian thực hiện. Có sẵn bộ bù dây tự động được
sử dụng khi muốn đường hàn lớn hơn.

Hỗ trợ lập trình offline
Thiết bị hỗ trợ lập trình offline, với ứng dụng đầy đủ các chức năng của máy tính,
giảm thời gian viết chương trình robot và tăng cường đáng kể hiệu quả sản xuất và tính
linh loạt.

.

Điều chỉnh vị trí kịp thời
Đo chính xác sự thay đổi của các đối tượng, để điều chỉnh vị trí của sản phẩm hàn
trên nền cắt laser và khung cắt. Công nghệ được cấp bằng sáng chế giúp bù đắp lỗi lặp
lại của robot hoặc máy đặc biệt, giúp giảm đáng kể thời gian cài đặt và vận hành hệ
thống.

Sample

3. Máy hàn Laser Galvanometer FSW3000R

Máy hàn Laser Galvanometer chủ yếu được cấu tạo bởi khung bảo vệ, bàn vận hành,
robot hàn, đầu hàn Galvanometric, máy hút bụi và bàn di chuyển kép. Cùng với hệ thống
camera, nó có thể tự động nhận ra khe hở hàn mà không cần lập trình lặp lại với hiệu quả
cao
Chức năng định vị tầm nhìn
Trước khi hàn, khu vực xử lý được chụp ảnh, vị trí của mối hàn được xác định bằng
hình ảnh, và so sánh với đường hàn. Nếu có độ lệch, đường hàn được tự động định vị đến vị
trí hàn thực tế.

Tính năng lập trình hình ảnh
Sau khi chụp ảnh khu vực xử lý, vị trí hàn được vẽ trên hình ảnh bằng đường
thẳng để tạo chương trình theo dõi hàn.

Thiết kế hai trạm
Với thiết kế hai trạm, hai trạm xử lý liên tục, giúp giảm đáng kể chu kỳ sản xuất
và cải thiện hiệu quả sản xuất.

Máy quét Galvanometric 2D
Máy quét Galvanometric 2D tiên tiến được sử dụng với lập trình đồ họa và chức
năng định vị tầm nhìn có thể tự động nhận biết vị trí khe hàn.

Nguyên tắc khởi động tầm nhìn:
Ÿ Lấy hình ảnh từ Galvanometric.
Ÿ Vẽ phác thảo của đối tượng.
Ÿ Xử lý laser vào vị trí chính xác.

MÁY CẮT LASER FIBER

Http://www.vietvu.vn
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