
Powerful yet A�ordable Laser Welder

Máy hàn laser cầm tay công suất 1000W (tùy chọn từ 200-1500W).
[Namson PowerWELD Handheld type with range of laser power from 200W - 
1500W ful�ll wide range of industries].

Chức năng hàn kim loại và mở rộng thêm cắt kim loại mỏng. 
[Manual welding with optional cutting function].

Đầu hàn loại hàn xoáy giúp tăng đường kính đường hàn, hàn các mối 
ghép có độ hở vật liệu tiếp xúc hiệu quả. Chế độ tia hàn xoáy nhiều tốc độ, 
giúp các mối hàn chắc và thẩm mỹ.
[Oscilation laser beam with adjustable speed help to weld better seam with 
less a�ect by juction gap].

Tính di động cao: Cáp quang laser và cáp tín hiệu 10m giúp máy được sử 
dụng linh hoạt, di động, phù hợp nhiều khu vực sản xuất gia công.
[High mobility design with integration of all needed items and 10m �ber cable 
helps machine operation and moving easily in a place].

MÁY HÀN LASER CẦM TAY
NAMSON POWERWELD HANDHELD

Namson PowerWELD Handheld www.namson.com.vn
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CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NAM SƠN [NAMSON TECHNOLOGY - ENGINEERING CO., LTD]

Loại laser
[Laser Type]

PWE-H-F SeriesĐơn vị [Unit]

IR FiberLoại
[Type]

Loại
[Type]

Loại
[Type]

Liên tục / giả lập xung
[CW / Modulated]

500W – 1500W

20

Bước sóng
[Wavelength]

Nguyên lý
[Operating Principle]

Công suất laser 
[Laser Ave.power]

Tần số hoạt động
[Frequency]

Chất lượng tia
[Beam Quality]

Đèn chỉ thị
[Pilot light]

Hệ đầu Hàn
[Welding Head]

Độ rộng hàn lắc
[Wobble Gap]

Độ dài dây 
[Cable length]

1080 nm

 W

KHz

M2

mm

m

Có
[Yes]

Có / Không
[Yes / No]

Đầu hàn xoáy tia
[Beam Wobble Head]

1

10

1.1

Áp khí tối đa
[Max.Auxiliary Pressure]

PWE-H-F SeriesĐơn vị [Unit]

<8Bar

Loại
[Type]

Loại
[Type]

Loại
[Type]

KW

Nước
[Water]

Màn hình cảm ứng điều khiển
[HMI touchscreen controller]

Nhóm IV
[Class IV]

Chức năng chính
[Main Machine Function]

Hệ thống làm mát
[Cooling type]

Phần mềm điều khiển
[Control software]

Chuẩn an toàn
[Safety Class]

Kích thước (DxRxC)
[Dimension (LxWxH)]

Trọng lượng
[Weight]

Công suất tiêu thụ
[Cosumption power]

Nguồn điện
[Supply Power]

Điều kiện làm việc
[Operation Condition]

Hàn / Cắt
[Welding / Cutting]

 Mô tả
[Description]

 Mô tả
[Description]

mm

VAC

~300Kg

4,5

220

15 – 45 0C, độ ẩm <80%, không ngưng tụ.
[15 - 45 0C, Humidity <80%, Non-condensing]

990 x 540 x 1030

* Thông số trên có thể thay đổi không báo trước [Speci�cations are subject to change without prior notice].

THÔNG SỐ KỸ THUẬT [SPECIFICATIONS]


