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Tianchen TC-P3015 Fiberlaser

Model Effekt Pladsbehov Maskinens vægt

TC-P3015
2000 W  
4000 W 
6000 W

8510 x 3700 x 2300 mm 6800 KG

Tianchen TC-P fiberlaser leveres med komplet lukket arbejdskabine med beskyttende specialglas 
mod laserstråler. Sikkerhedsglasset giver absolut beskyttelse mod laserstråler og opfylder de 
strengeste krav. Maskinen leveres komplet med vekselbord og Rack & Pinion træk i begge sider. 
Absolut højeste skærenøjagtighed samt intelligent målesystem, der garanterer skærekvalitet. Ma-
skinen leveres CE-mærket. 

Maskinerne leveres komplet med RAYTOOLS laserhoved og IPG laserkilde i følgende kapaciteter:
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Kapaciteter & konfigurationer

Konfigurationer
Kontrolsystem CypCut
Laserkilde IPG fiberlaser
Laserskærehoved Raytools (auto fokus)
Drive model YASKAWA
Servomotor YASKAWA
Skærebord Vekselbord med sikkerhed
Reducer Shimpo
Guide rail HIWIN lineære føringer
Vandkøler Tongfei

Transmission system Shimpo (YYC Rack & Pinion)
Elektriske komponenter Schneider
Computer Avanceret industricomputer

Dobbelt kamera
Exhaust fan

Tekniske Data
Skæreområde 3000 x 1500 mm  
Positioneringsnøjagtighed 0,03 mm/m
Gentagelsesnøjagtighed 0,02 mm/m
Max positioneringshastighed 140 m/min
Acceleration 4G
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Komponenter

I TC-P serien kombinerer Tianchen velkendte og solide komponenter med nytænkende og innova-
tive løsninger for at levere maskiner, som er effektive, robuste og energibesparende uden at gå på 
kompromis med sikkerheden.   

Robust maskinstativ for nøjagtighed
Maskinstativet er fremstillet i kraftig stålkonstruk-
tion i 12 og 16 mm stålplader af højstyrkestål, 
som er bearbejdet og tempereret for at fjerne 
spændinger i maskinstativet. 
Maskinstativet er konstrueret således, at der 
ingen vibrationer er under processering. 

Linear guide rails sikrer høj præcision og høj 
gentagelsesnøjagtighed, da maskinen har Rack 
& Pinion drev i begge sider af skærebordet. 
Positioneringshastighed op til 140 M/min. 

Anvendt ANSYS software og intuitiv brugerflade 
gør maskinen formidabel. 

Støbt tværbjælke i aluminium
Trykstøbt bjælke, som er behandlet i specia-
lovn for at fjerne spændinger. Herved optimeres 
bjælkens stivhed og overfladekvalitet, hvilket gør 
fiberlaseren stabil, præcis og god til high speed 
skæring med god præcision.
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Dobbelt kamera
High-quality rapportingsfaciliteter installeret.  
Real-tid visning af maskinens status. Skære-
status vises i real-tid, hvilket øger sikkerhed og 
forebygger ulykker.

Udsugning fra skærebordet
Det opdelete udsugningssystem fjerner støv og 
partikler på arbejdsbordet individuelt. Arbejds-
bordet kan opdeles i 4 områder, 6 områder, 8 
områder osv. afhængigt af arbejdsbordets stør-
relse. Når laserskærehovedet arbejder i et be-
stemt område, følger udsugningen med de valgte 
områder individuelt afhængigt af operatørens 
bearbejdningsbehov. Forbedrer udsugningseffekt  
i det valgte område, hvilket er energibesparende 
og øger kvaliteten af de producerede endheder.

Supercomputer med touchskærm
Den berøringsfølsomme touchskærm vedta-
ger displayets og bordets UI desgin for at gøre 
anvendelsen mere intiutiv. HD skærmens placer- 
ingsnøjagtighed er tilsvarende en iPad.

HD plasmahærdet glas gør skærmen behagelig 
at betjene. Det store layout for display menuen 
er enkelt og intuitivt, og indbyggede skærepara-
metre gør det enkelt at betjene maskinen.

Komponenter
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Komponenter

NORD-LOCK special låsemøtrikker
Motorer, gear og andre vigtige dele er forsynet 
med svenske NORD-lock møtrikker for at undgå 
løsning af dele forårsaget af vibrationer. Sikrer 
stabilitet for maskinens arbejde, øger laserskæ-
rens præcision og forlænger maskinens levetid.   

SHIMPO reducer (flat output)
Den internationalt anerkendte, elektriske SHIM-
PO gear reducer sikrer stabil gearing og høj 
præcision. Den er forsynet med flange output 
indstilling, som øger det mulige drejningsmoment 
og er mere sikkert med gearforbindelsen.      

Yaskawa servomotor og drivere
Japanske Yaskawa servomotor og closed-loop 
control metode sikrer nøjagtig positionering og 
dynamisk respons for optimal accelleration, der 
sikrer optimal positionering af skærehoved samt 
minimal vedligeholdelse.
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Komponenter

Automatisk smøringssystem
Det automatiske smøringssystem er opgrade-
ret, hvilket øger gear og smøring Rack & Pinion. 
Lineære føringer smører efter interval, således 
at alt kører perfekt. Forlænger maskinens funkti-
onsdygtighed (andre producenter anvender blot 
guide rail lubrication). Filthjulet kan smøre for 
gear og rack. Automatisk tids- og afstandsbereg-
ning for smøringsolie.

HIWIN lineære føringer på skærebordet
De internationalt anerkendte lineær føringer har 
stabil og pålidelig high speed bevægelse og er 
samtidig støjsvage. Sikrer høj præcision og lang 
levetid. 

YYC Rack & Pinion 
Gearingssystem i absolut top kvalitet; Høj ha-
stighed, høj præcision, robust og pålidelig, sikrer 
glidende bevægelse på lang sigt.  
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Komponenter

Raytools auto fokus skærehoved
Professionelt laserhoved transmission system (li-
neær guide rail, kuglespindler, sensorhoved), la-
serfokus-tilpasning kombineret med servomotor 
driver mekanisme gennem automatisk sensor, 
som registrerer afstand til overflade af det metal, 
der bearbejdes; Data overføres til drive controller 
og follow-up laser. Afstand mellem skærehoved 
og overflade kan fastlåses for at undgå lavere 
nøjagtighed på ujævne overflader, og samtidig 
undgår man skade på dyse og andre dele.

CypCut laserskæresystem 
Professionel CypCut skære-software, understøt-
ter DFX, PLT, LXD og andre grafiske formater. 
Understøtter almindelige redigerings- og op-
sætningsfunktioner, skelner automatisk mellem 
intern og ekstern indstilling, hvilket er tidsbespa-
rende. Automatisk layout-funktion, understøtter 
bred vifte af kantfindingsmetoder, nøjagtig po-
sitionering. Funktion til unik oversigt for bear-
bejdningsorden. Skæresti med et enkelt klik gør 
bearbejdningen mere effektiv.  

Tongfei køler
High-performance vandkølingsenhed til laser-
skæreudstyr, titaniumsrørforstøver i høj kvalitet 
(pladeforstøver i rustfrit stål er non-standard). 
Cirkulerende multi-stage pumpe og rustfri stål-
komponenter; forsynet med filter og termisk 
ekspansionsventil. Høj kvalitet, høj effektivitet, 
støjsvag. Laser-kølervæskens temperatur kan 
justeres via turbine flow kontakt.   
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