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Szczegółowy opis zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Światłowodowa wycinarka laserowa 

Kod CPV: 38636110-6 Lasery przemysłowe 

 

1. Minimalne wymagane parametry techniczne: 

 

• Moc wyjściowa lasera światłowodowego 4 kW 

• Diodowe źródło wiązki laserowej 

• Rozmiar obrabianego arkusza nie mniejszy niż 1530 x 3050 mm 

• Obciążenie stołu do 1 000 kg 

• Prędkość głowicy do 160 m/min 

• Dokładność pozycjonowania max. 0,05 mm w całym zakresie pracy 

• Powtarzalność wycinanych detali 0,03 mm w całym zakresie pracy 

• Maksymalne grubości ciętych blach nie mniejsze niż:  

 stal konstrukcyjna 20 mm,  

 stal nierdzewna 15 mm,   

 aluminium 10 mm,  

 miedź/mosiądz 6 mm,  

 stal ocynkowana 4 mm. 

• Zakres osi: 

 X3050 mm 

 Y1530 mm 

 Z150 mm 

• panel sterowania z ekranem dotykowym o przekątnej nie mniejszej niż 19“; 

• system nadmuchu bocznego (sprężone powietrze); 

• system separatora pyłu – filtrowentylacja; 

• linia gazowa super wysokociśnieniowa regulowana przez CNC; 

• zintegrowane oprogramowanie CAD/CAM; 
 

2. Dodatkowe wymagane cechy urządzenia: 

 

• 2 stoły robocze z automatycznym zmieniaczem  

• Kabina ochronna.  

• Głowica tnąca z automatycznym ustawianiem wysokość ogniskowej w zależności od 
materiału i obrabianej grubości.  

• Zabezpieczenie antykolizyjne w postaci sensora pojemnościowego  

• Mechaniczna ochrona antykolizyjna na wypadek kolizji z jakimkolwiek elementem głowicy 
tnącej w płaszczyźnie cięcia oraz osi pionowej 

• Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem soczewki szkłem ochronnym z możliwością 
wymiany szkiełka ochronnego   

• Teleserwis. 

• Laser włóknowy ze światłowodowym doprowadzeniem wiązki do głowicy tnącej 

• Jednolita rama maszyny wykonana z jednego kawałka materiału odpornego na drgania i 
zmiany temperatury 

• Sterowanie z modulacją parametrów wiązki laserowej 
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• Urządzenia monitorujące proces przekłuwania materiału i cięcia w postaci czujników 
wiązki odbitej przy przekłuciu oraz powstawania plazmy podczas cięcia 

• Opcjonalnie możliwe cięcie rur i profili, z wykorzystaniem programowalnej osi obrotowej, 

 
 

Oferta powinna obejmować:  

- dostawę,  

- montaż i uruchomienie,  

- bezpłatne szkolenie personelu zamawiającego zarówno dla operatorów jak i programistów, - 

instrukcję obsługi w j. polskim. 

 

 


