
ƯU ĐIỂM TÍNH NĂNG/ FEATURES

Nguồn laser chất lượng tin cậy SPI (Anh), tuổi thọ cao nhờ 
tính năng chống tia phản xạ ngược (bảo hộ sáng chế)
Reliable laser source from SPI (UK) with anti-re�ection (patented). 

Kết cấu khung máy chắc chắn, hệ dẫn động trục kép, vận 
hành bền bỉ ở tốc độ cao.
Solid structure frame, dual-axis actuator, operating durability at 
high speed.

Thiết bị phụ tùng chất lượng từ các thương hiệu uy tín
High quality laser components from reputable brands.

Điều khiển đơn giản, thân thiện người dùng.
Simple, user-friendly control system.

Hiệu suất và chất lượng cắt ưu việt, mức đầu tư hợp lý.
Superior cutting performance and quality. Investment costs 
reasonable.

Năng lực tư vấn mở rộng ứng dụng cao, tích hợp nhiều giải pháp tối ưu.
Highly quali�ed consultant to expand the application, integrate many optimal 
solutions.

Khả năng tùy biến hệ thống cao theo nhu cầu khách hàng (tùy chọn 
nguồn laser, đầu cắt, …).
Highly customizable system according to customer demand (optional laser 
source, laser cutting head,...).

Dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, tại chỗ, uy tín với hơn 16 năm trong ngành 
laser.
Fast, onsite support services with more than 16 years of reputation in the laser 
industry.

Bảo hành 2 năm với máy và nguồn laser, hỗ trợ trực tiếp từ nhà sản xuất.
2 year warranty with laser machine and laser source. Direct support from local 
manufacturer.

CHỌN NAMSON LASER/ WHY NAMSON LASER?
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NGUỒN LASER/ LASER SOURCE

KHUNG MÁY/LASER CUTTING BED

LỢI ÍCH CÔNG NGHỆ LASER FIBER/ BENEFITS OF FIBER LASER TECHNOLOGY:
Hiệu quả cao/ High e�ciency.

Mức độ tập trung năng lượng cao, đường kính đa dạng cấu hình, cho chất lượng cắt sắc nét và chính xác.

High energy concentration, multiple options of laser beam diameter, sharp cutting quality and precission.

Ứng dụng đa dạng trên nhiều vật liệu với độ dày khác nhau.

Application on a variety of materials with di�erent thickness.

Tối ưu hóa chi phí/ Cost optimization.

Độ ổn định cao, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

High stability, saving maintenance costs.

Giảm thiểu vật tư tiêu hao, tiết kiệm chi phí vận hành.

Minimize material consumption, save operating costs.

Bằng sáng chế công nghệ chống tia phản xạ ngược. Tăng độ bền nguồn laser.

Patented anti-re�ection reverse technology. Increase the durability of the laser source.

Hoạt động ở chế độ liên tục (CW) hoặc Modulated (giả lập xung).

Operates in CW or Modulated mode.

Đầu cắt LaserMech (Mỹ), độ ổn định cao (Tùy chọn Precitec, Raytool).

LaserMech cutting head (USA), high stability (other options: Precitec, Raytool).

Cảm biến nhiệt bảo vệ hệ quang học, giảm thiểu rủi ro.

Thermal sensor protects the optical system, minimizing risk.

Hệ thống khung máy dẫn động trục kép, kết cấu chắc chắn, được xử lý gia cố 
đầy đủ các bước khử ứng xuất, hậu xử lý ... để đảm bảo độ ổn định lâu dài và 
cứng vững.
Dual axis with rack & gear sservo drive system, strong structure, to be fully roceessed 
with industrial mechanical steps such as stress release, heat treatment, etc. to ensure 
long-term use and high stability.

Dầm trục X nhôm đúc nguyên khối với độ cứng vững, ổn định lâu dài cùng 
trọng lượng nhẹ đế đáp ứng tốc độ làm việc cao.
X gantry beam produced by one block aluminium casting with stability, long 
lasting,... with light weight for fast moving and high speed processing. 

Hệ thống chiếu sáng bên dưới trục dầm giúp xác định trạng thái, chất lượng 
mẫu cắt tại mọi vị trí trên bàn làm việc.
The illumination system below the beam axis helps to determine the state and 
quality of cutting samples at every position in the working area.

Hệ thống thiết bị phụ tùng kết cấu máy chất lượng từ các thương hiệu uy tín: 
Yaskawa,THK, Gambini,... 
High quality components o� laser systems from reputable brands: Yaskawa, THK, 
Gambini,...

Chiều dài tiêu cự điều chỉnh được.

Adjustable focal length.

Tháo lắp gương bảo vệ dễ dàng giúp kiểm tra và vệ sinh nhanh chóng.

Removable protective mirror easily to help check and clean quickly.

Thiết kế cấu hình linh hoạt, tối ưu chọn lựa đường kính tia laser.

Flexible con�guration design, optimal choice of laser diameter.

Khả năng tích hợp, tùy biến dễ dàng, gia tăng giá trị sử dụng.

The ability to integrate and customer eassily, increase use value.

Chuẩn kết nối PIPA-Q (độc quyền sáng chế).

Standard connection PIPA-Q (Patent invention).

Đầu nắp chụp gương bảo vệ tháo rời thuận tiện bảo dưỡng, vệ sinh, thay thế. 

The cover of the protective mirror is detachable, convenient maintenance, cleaning, 

replacement.

ĐẦU CẮT LASER/LASER CUTTING HEAD
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Máy đơn / Tích hợp bàn nạp
Open type/exchange table optional

Tùy biến hệ thống theo yêu cầu 
Customize the system as required

ỨNG DỤNG ĐA DẠNG/APPLICATION

Thép
Steel

Thép không gỉ
Stainless Steel

Nhôm
Aluminum

Đồng-Thau
Copper-Brass

Kim loại xi
Metal plating

Titan
Titanium

Hợp kim Niken
Nickel alloys

Vàng-Bạc
Gold-Silver

Ô tô - Xe máy
Automotive

Cơ khí
Mechanical

Thang máy
Elevator

Sản xuất tủ/bảng điện
Electric cabinet/ base board 

Xử lý kim loại tấm
Sheet metal 

SƠ ĐỒ KÍCH THƯỚC/DIMENSIONS

Tùy chọn nguồn laser & đầu cắt 
Optional laser source and laser cutting head

www.namson.com.vn
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TÙY CHỌN/OPTIONAL

C1030



THÔNG SỐ KỸ THUẬT/SPECIFICATIONS

THÔNG SỐ CẮT THAM KHẢO/REFERENCE CUTTING PARAMETER 

Thép nhẹ/Mild Steel Thép không gỉ/Stainless Steel

*Tham khảo thêm ở tài liệu giới thiệu sản phẩm/Refer to the product documentation

Nguồn Laser/ Laser source

Đơn vị/Unit

Nguyên lý/ Operating Principle

Công suất/ Power

Vùng làm việc/ Working area

Buồng bảo vệ kín/ Cover

Bàn nạp vật liệu/ Exchange table

Độ dày cắt tối đa - Thép carbon

Độ dày cắt đề nghị - Thép carbon

Độ dày cắt tối đa - Inox

Độ dày cắt đề nghị - Inox

Độ chính xác định vị/ Positioning accuracy

Độ chính xác lặp lại/ Repositioning accuracy

Gia tốc X/Y/Z/ Acceleration X/Y/Z

Tốc độ không tải/ Maximum cutting speed

Tốc độ định vị trục Z/ Z asix positioning speed

Nguồn điện cung cấp/ Power supply  

Kích thước/ Dimensions

Trọng lượng máy/ Weight

Bước sóng/ Wavelength

PCU-S1530-S-O ECU-C/I/1030PCU-S1530-D2-C

Thương hiệu / Brand

CW / Modulated

W

mm

Có / Không
Yes / No

Có / Không
Yes / No

mm

mm

mm

mm

mm

mm

G

m/min

mm/s

P/V/Hz

mm

Kg

nm

Nguồn laser Fiber SPI - Anh (tùy chọn Trumpf, Coherent) 
SPI Laser UK (Optional Trumpf, Coherent, IPG) CAS IPG

1.5kW (tùy chọn 200W - 8kW) 1kW

1 0.8

Không có / No Không có / No

Không có / No Không có / No

4465x2385x1870 4465x2450x1870

2300 30003000

1070nm - 1080nm

Liên tục/CW - Xung/Modulated

3200x1520

Có / Yes

Có / Yes

±0.03

±0.02

120

12

10

5

4

400

3 phase, 380V, 50-60Hz

9350x2385x1870

4600
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