
 . از مجموعه دستگاه های لیزر بر پایه ی حرارتی و استاتیک مقاومتی می باشد دستگاه برش لیزر

این دستگاه با اهداف و سیستمهای انتقال حرارت فراوانی روانه ی بازار شده و در راستای توانایی بشر برای ساختن و یا 

خارج کردن اشکال و یا حکای اشکال متفاوت بر پهنه ی چوب و فلزات و هر چیزی که نسبت به توانایی دستگاه دارای 

 .سطح ساف و سیغلی باشد راداراست

 :برش لیزرقیمت دستگاه 

قیمت این محصول در باز های مختف به نسبت توانایی و نوع سیستم و نسل لیزر دارای تفاوت های بسیاری م باشد که این 

موضوع یعنی گرفتن قیمت دستگاه برش لیزر نیازبه مشورت با کارشناسان سیمای شهر را داراست یبرا به تناسب مصرف 

پیشرفت مد نظر کاری در سالهای اینده و در نظر گرفتن هزینه و سرمایه گزاری  و همچنین در نظر داشتن  مشتریان گرامی

 .مورد سود به شما پیشنهاد میشود

[video width="1920" height="1080" mp4="https://www.simayeshahr.com/wp-

content/uploads/2017/10/layzerlayzerlayzerlayzer.mp4"][/video] 

 : برش و حکاکی لیزری

بعدی صورت میگیرد از این رو  ۳یا  ۲این سرویس از سرویسهای بسیار مطرح میباشد که با مدیریت و طراحی خاص 

الزم است در این باره بیان کنیم که استفاده از نرم فزار کارل و دیگر نرم افزار ها به مانند اتوکد در این میان مورد تایید و 

 . استفاده می باشد

عی فرایند فرسایشی هست که نسبت به نوع و مقاومت سطح مورد نظر با استفاده از لیزر به طراحی درواقع حکاکی لیزر نو

 . یک متن یا سطح پرداخته به نوعی که لیزر از روی دیگر جسم خارج نشود

  

 :دستگاه برش چرم

 . از جمله فعالیت های دستگاه های لیزر در صنعت برش چرم میباشد

ن دقت و سرعت بیشتر و همچنین استفاده از متریال های متفاوت دارای خدمات ارزنده ای می این نوع از برش با دارابود

 . باشد

باشد بلکه با استفاده از نرم افزار های جدید میتوانیم همچنین توانایی برش لیزر نه تنها سرعت و دقت باالی این محصول می

یاضیات و ماتریس ها جایگاه های بیشتر برای تولید محصول از پرتی ایجاد شده بر روی سطح مد نظر کاسته و با اصول ر

 .وبرش هدفمند داشته باشیم و از برش های اضافی بکاهیم

 1390دستگاه برش لیزر مدل 

جهت انواع سفارشات در مراکز ساخت تابلوهای تبلیغاتی یا مراکز برش لیزر و ارائه دهندگان خدمات  دستگاه برش لیزر

 وسیع قرار میگیرد برش لیزر مورد استفاده



پرسرعت مخصوص برش وحکاکی انواع مواد و متریال غیر فلزات می باشد این دستگاه توانایی انجام کلیه  دستگاه لیزر

 که می خواهند فعالیت خدماتی از جمله برش لیزر انجام دهند دستگاه لیزر را دارا بوده و جهت مراکزسفارشات خدماتی 

 .بسیار مناسبی می باشد دستگاه لیزر

 :زیر است به شرح دستگاه لیزر مشخصات فنی

  سانتیمتر 130*90 دستگاه لیزرابعاد 

  وات 130-100-80توان تیوپ لیزر 

 ای آببا موتور یخچالی و قابلیت کنترل اتوماتیک دم دارای خنک کننده چیلر 

 توانhigh voltage  80/100 وات 

 باال  با دقت میز دستگاه برش لیزر  دارای بدنه بسیار مستحکم و صنعتی 

  دارای ریلPMI محور تایوان برای  X,Y  میلیمتر 0.01دقت  با 

 مجهز به دمنده هوا بر روی نازل لیزر و مکنده قوی جهت جمع آوری دود ناشی از برش 

 رم افزارهای گرافیکی از جمله امکان انتقال فایل از نCorel , Auto Cad,Art Cut, 

 قابلیتهای فراوان دیگر درنرم افزار امکان تعریف الیه های متفاوت بر روی کارو 

 امکان کار بدون کامپیوتر جهت کار تیراژ باال از طریق حافظه جانبی 

  مجهز به نرم افزارLASER CUT با قابلیت محاسبه مدت زمان انجام کار قبل از شروع 

 دستگاه لیزر دارای قفل نرم افزاری جهت محدود کردن دسترسی افراد متفرقه به 

 و سایر غیر فلزات  چوب. چرم. پارچه. پلکسی گالس  برش انواع  قابلیت 

 قابلیت حکاکی بر روی سنگ و آیینه 

 آسان آیینه و عدسی ها قایلیت تنظیم 

 محل نصب تیوپ ثابت روی دستگاه 

 قابلیت باز کردن در جلو و عقب دستگاه جهت متریال بزرگ و طول بلند 

  600دارای سرعت برش MM/S 

 میلیمتر 1  کوچکترین حرف قابل برش 

 دارای میز آلومینیومی شمشیری بسیار دقیق 

 مشتری دارای میز متحرک آسانسوری بصورت آپشن به درخواست 

  ولت 220برق مصرفی تک فاز 

 قابلیت اضافه شدن روتاری جهت سفارشات مدور 

سی  و  قیمت دستگاه برش لیزر و تایین CNC دستگاه در این زمینه سیمای شهر توانایی ارائه خدمات نصب و اجرای انواع

 !را داراست ان سی

 1325مدل  –برش لیزری فلزات 

برش لیزری فلزات جهت انواع متریال در صنعت و خدمات کاربر فراوانی دارد.برش لیزر با دقت و سرعت باال تمام 

 .صنایع را تحت شعاع قرار داده است

 130*250 سایز   دستگاه لیزر

جهت برش و حکاکی انواع متریال فلزی و غیر فلزی استفاده می شود در واقع با یک دستگاه هم سفارشات  لیزردستگاه 

 میلیمتر قابل انجام است 1.5خدمات لیزر معمولی و هم سفارشات فلزات تا 

 همچنین دستگاه جهت کار بر روی انواع متریال در ابعاد بزرگ استفاده می شود

 فلزات به شرح زیر استمشخصات فنی برش لیزری 
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  سانتیمتر 130*250در ابعاد  دستگاه لیزرابعاد 

  وات 130-150-180توان تیوپ لیزر 

 دمای آب و قابلیت کنترل  5200موتور یخچالی  مجهز به چیلر 

 باال  با دقت میز مستحکم دستگاه برش لیزر دارای بدنه صنعتی 

 محورها دارای Ball Screw میلیمتر 0.01دقت  با محورها تایوان برای 

 نازل اتوماتیک و دارای اتوفوکوس جهت فلزات 

  امکان انتقال فایل از نرم افزارهای گرافیکی از جملهCorel , Auto Cad,Art Cut, 

 قابلیتهای فراوان دیگر درنرم افزار امکان تعریف الیه های متفاوت بر روی کارو 

  مجهز به نرم افزارLASER CUT با قابلیت محاسبه مدت زمان انجام کار قبل از شروع 

 دستگاه لیزر کردن دسترسی افراد متفرقه به دارای قفل نرم افزاری جهت محدود 

 فلزات و سایر   چوب. چرم. پارچه. پلکسی گالس  برش انواع  قابلیت 

  میلیمتر 1.5قابلیت برش استیل و آهن تا 

 قایلیت تنظیم آسان آیینه و عدسی ها 

  600دارای سرعت برش MM/S 

 میلیمتر 1  کوچکترین حرف قابل برش 

 یری بسیار دقیقدارای میز آلومینیومی شمش 

  ولت 220برق مصرفی تک فاز 

  

 دستگاه لیزر نحوه آموزش و خدمات پس از فروش

 دستگاه لیزر نصب:  

شتری در محل مشتری بصورت کامال رایگان و بدون هیچ هزینه ایی کلیه دستگاهها پس از تحویل فوری به م

 نصب می شود

 دستگاه برش لیزری نحوه آموزش کار کردن با: 

همچنین در صورتی  کلیه دستگاهها پس از نصب دارای آموزش اپراتوری بصورت رایگان در محل مشتری بوده 

 تواند در محل شرکت آموزش اضافه را دریافت نمایدکه مشتری نیاز به سایر آموزش های مربوطه داشته باشد می 

 دستگاه لیزر گارانتی دستگاه:  

کلیه قطعات دستگاه بجز موارد مصرفی می  می باشند این گارانتی شامل کلیه دستگاههای دارای یک سال گارانتی 

 .باشد

 خدمات پس از فروش: 

سال خدمات پس فروش می باشند خدمات پس از فروش  10سیمای شهر دارای  دستگاههای عرضه شده توسط 

 .شامل تامین قطعات و لوازم و انجام سرویس و خدمات می باشد

 .وپایی و استاندارهای اتحادیه اروپا و ایزو می باشندکلیه دستگاههای وارداتی دارای استانداردهای معتبر ار

 

https://www.simayeshahr.com/product-tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/
https://www.simayeshahr.com/product-tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/
https://www.simayeshahr.com/product-tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/
https://www.simayeshahr.com/product-tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/
https://www.simayeshahr.com/product-tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/
https://www.simayeshahr.com/product-tag/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/

