
 

 

Namson PowerCUT SF Series là giải pháp laser cho việc xử lý kim loại tấm tốc độ cao. Với hệ thống laser 
kích thước nhỏ gọn cùng nguồn laser Fiber mạnh mẽ, Namson PowerCUT cung cấp giải pháp hiệu quả 
bằng công nghệ laser giúp tạo ra những nét cắt đẹp, sắc nét, không cháy cạnh. Máy có hiệu suất cao và 
khu vực làm việc nhỏ, phù hợp cho các nhà máy quy mô vừa và nhỏ trong bất kỳ ngành công nghiệp nào.
[Namson PowerCUT SF Series is a laser solution for high-speed processing of metal plate. A compact size laser system with power-
ful �ber laser source, Namson PowerCUT delivers an easy way to operate laser cutting system which yields spectacular cutting 
edges. The machine has high cutting e�ciency and small working area, which is suitable for small and medium-sized factories in 
any industries.]

ĐẶC TÍNH/ FEATURE

Khả năng cắt kim loại sáng màu hiệu quả
(nhôm, đồng, thau, bạc, vàng,...)

Cấu trúc chắc chắn, an toàn.
[Safety structure.]

Vận hành đơn giản, dễ sử dụng.
[Easy operation.]

Tiết kiệm chi phí dụng cụ, hao mòn.
[Savings in tooling costs.]

Khả năng cắt tốc độ cao, gia tăng hiệu suất
20% so với phương pháp CNC truyền thống
[High-speed cutting increase e�ciency of 20% comparing to
traditional CNC method.]

[High capability to cut bright metal (aluminum,
brass, copper, silver, gold, etc.)]

Hoạt động ổn định với độ chính xác
cao nhất
[Extreme stability with highest precision.]

Đầu cắt laser
[Laser head]

Nguồn laser
[Laser source]
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ỨNG DỤNG/ APPLICATIONS

Thiết bị công nghiệp
[Industrial part]

Kim loại tấm
[Metal sheet]

Gốm sứ
[Ceramic]

Bo mạch PCB
[PCB Board]

Stens
[Stens]

Model/Model

Nguồn laser/Laser source
Nguồn laser 
ber/Fiber laser source

1064nm

1064 _ 5nmBước sóng/Wavelength

Điều chỉnh năng lượng
Power control

Điều chỉnh tốc độ
Speed control

Vùng làm việc/Working area

Gia tốc tối đa/Max. Acceleration

Trục X/X-Axis

Trục Y/Y-Axis

Trục Z/Z-Axis

Áp suất trợ khí
Auxiliary pressure

Chuẩn an toàn/Safety

Hệ thống làm mát
Cooling

Drive/Drive

Cấu hình PC/PC interface 

Tùy chọn tích hợp
Additional options

Công suất/Laser power

(trung bình/Average - đỉnh/Peak)

Model/Model Model/ Model

Nguồn điện/Power supply

Tiêu thụ điện năng
Power consumption

Môi trường hoạt động
Working condition

Kích thước
Dimension

Trọng lượng
Weight

Phần mềm/Software

PCU-SF-3415I PCU-SF-3415I PCU-SF-3415IPCU -SF-3430I PCU -SF-3430I PCU -SF-3430I

150w - 1500w

Tốc độ di chuyển tối đa/Max moving speed

Khoảng cách di chuyển/Moving Distance 

Định vị chính xác/Positioning accuracy

Lập lại chính xác/Repeatition accuracy 

1G

20m/ min

Tốc độ di chuyển tối đa/Max moving speed
20m/ min

300mm

Khoảng cách di chuyển/Moving Distance 
400mm

Khoảng cách di chuyển/Moving Distance 
100mm

Tối đa/Max

Class I

Bằng khí/Air cooling

20bar

_0.03mm

Điều chỉnh từ/Adjustable from
10 ~ 100%

Điều chỉnh từ/Adjustable from
10 ~ 100%

300w - 3000w

400mm x 300mm
(tùy chọn khác/other options: 400mm x 600/ 600 x 600)

+

Định vị chính xác/Positioning accuracy
_0.03mm+

_0.002mm+

Lập lại chính xác/Repeatition accuracy 
_0.002mm+

DC Servo Control

USB 2.0 tốc độ cao
Full speed 2.0 USB 

Hệ thống nạp tự động, Cắt ống
Automatic feeding module, Tube cutting.

200-240 VAC, 50/ 60 Hz tự động chuyển mạch
tối đa 12A

200-240 VAC, 50/ 60 Hz Auto Switching, Max. 12A

3kW 4.5kW

Nhiệt độ/Temperature: -100 C ~ 450 C
Độ ẩm/Humidity: < 90% không ngưng tụ/non-condenser 

1450mm x 1050mm x 1750mm

450kg

Lưu tệp xử lý chuyển động trong quá trình làm
việc và hiển thị trạng thái cắt theo yêu cầu.
Saving processing �les as requested working
motion and cutting state display.

Hỗ trợ DXF, các tệp mã CNC quốc tế.
Can support DXF, international G code NC �les.

Lập trình cắt tự động.
Cutting calculation automatically.

Hỗ trợ thay đổi vị trí bắt đầu cắt và hướng xử lý.
Supporting to change the cutting start position
and processing direction.

* Các thông số trên có thể thay đổi mà không cần báo trước/Speci�cations are subject to change without prior notice
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