Máquina a laser de fibra com
baixo consumo de energia, para
produção de lote variável e
ampla gama de espessuras

Possibilidade de corte de chapas
com ressonador de 2kW e 3kW

fina e grossa

As tecnologias de corte a laser de fibra são reconhecidas pelas vantagens no corte de chapas de espessura
fina. A ENSIS ampliou a gama de espessuras de chapas a serem cortadas mantendo as características da
capacidade do laser de fibra em cortes de espessuras finas. O consenso sobre a tecnologia de laser de fibra
foi superado pela mais nova "tecnologia de controle de feixe variável" original da Amada que vem instalada
na ENSIS.

Máquina a laser de fibra com baixo consumo de energia,
para produção de lote variável e ampla gama de espessuras

ENSIS é um termo em latim que significa “espada”

Amostras de processamento típico
(Comparativo de produção com máquina convencional)
Comparativo de tempo de processamento e custo de operação
Material: Aço inox 1,5 mm
Dimensão: 1219 x 2438 mm

Comparativo de tempo de processamento
Redução de 31,8% por chapa

Comparativo de tempo de processamento
Redução de 52,8% por chapa

Velocidade de corte
Tempo de processamento

ENSIS-3015AJ

Máquina convencional de
laser CO2 FO-M,,NT, 4kW

F18000

F6000

5 min 45 sec

12 m 12 seg

Comparativo do custo de operação
Redução de 66,7% por chapa

ENSIS-3015AJ

Máquina convencional de
laser CO2 FO-M,,NT, 4kW

Velocidade de corte

F20000

F8000

Tempo de processamento

45 sec

1 m 6 seg

Comparativo do custo de operação
Redução de 59,4% por chapa

¥ 311,46

ENSIS-3015AJ

Material: Aço inox 1,0 mm (revestido com filme)
Dimensão: 478,26 x 188,74 mm

Máquina convencional
com laser CO2
FO-M,,NT, 4kW

¥ 33,36

ENSIS-3015AJ
¥ 953,31

¥ 82,17

Máquina convencional
com laser CO2
FO-M,,NT, 4kW
Iene

Material: Aço carbono 1,0 mm
Dimensão: 109 x 1180 mm

Material: Aço carbono 19,0 mm
Dimensão: 78,0 x 79,0 mm

Comparativo de tempo de processamento
Redução de 9,9% por peça

Comparativo de tempo de processamento
Redução de 51,1% por peça

Velocidade de corte
Tempo de processamento

ENSIS-3015AJ

Máquina convencional de
laser CO2 FO-M,,NT, 4kW

F30000

F8000

1 min 55 sec

3 m 55 seg

Velocidade de corte
Tempo de processamento

Máquina convencional
com laser CO2
FO-M,,NT, 4kW

Máquina convencional de
laser CO2 FO-M,,NT, 4kW

F600

F900

1 min 49 sec

2 m 1 seg

Comparativo do custo de operação
Redução de 44,0% por peça

Comparativo do custo de operação
Redução de 66,7% por peça
ENSIS-3015AJ

ENSIS-3015AJ

¥ 123,5

ENSIS-3015AJ
¥ 277,7

Máquina convencional
com laser CO2
FO-M,,NT, 4kW
Iene

¥ 55,96
¥ 100,01

Iene

Novas tecnologias na ENSIS-3015AJ
Corte de chapas

fina e grossa em uma só maquina

Otimização no controle de feixe
A "tecnologia de controle de feixe variável" ajusta a forma do ponto focal do laser. O feixe do laser é
ajustado para a sua forma ideal de acordo com a espessura específica da chapa a ser processada.
Corte de chapa de espessura fina

Corte de chapa de espessura grossa

Imagem do
feixe de laser

Um feixe extremamente pontiagudo com alta densidade de energia
realiza o corte de uma chapa de espessura fina em alta velocidade.

Imagem do
feixe de laser

Um feixe de amplo corte realiza o corte de uma chapa de espessura grossa.
Uma lacuna é formada a fim de que o gás auxilie a remoção dos respingos.

*Valor de Referência

Amostra de corte

Ressonador laser de fibra original AMADA
A ENSIS tem um ressonador de engenharia específica pois
incorpora a unidade de controle de feixe variável como um
sistema de controle total.
Desta forma, obtêm-se:

Alta qualidade no feixe com a finalidade única de corte de
chapas.

Ressonador embutido

Módulo do laser

Combinador de saída

Ampliação da gama de processamento (chapas grossas de
aço carbono podem ser cortadas a uma potência de 2 kW/
3kW).

Fibra ativa
Unidade de controle do feixe variável
Fibra de processo

Cortes de chapas de espessura fina a grossa, sem
necessidade de trocar as lentes.
Maior capacidade de conversão de energia por meio do
baixo consumo.

FBG
(Grades de Bragg em Fibra)
LD para excitação

Máquina compacta em função do ressonador embutido.

Imagem da ENSIS

Máquina a laser de fibra com baixo consumo de energia, para
produção de lote variável e ampla gama de espessuras

Maior capacidade de conversão de energia por meio do baixo

Comparativo da emissão de CO2 anual
(valor convertido) com o laser CO2

Comparativo de consumo anual de
eletricidade com o laser CO2

Redução de

Laser CO2 de 4 kW

consumo

Redução de

Laser CO2 de 4 kW

ENSIS-2000 de 2 kW

*Consumo de eletricidade reduzido em 87% comparado ao
ressonador de laser CO2

ENSIS-2000 de 2 kW

*Consumo de emissão de CO2 reduzido em 87% comparado ao
ressonador de laser CO2

Comparativo de fonte de eletricidade
com o laser CO2

Comparativo de consumo de eletricidade
com o laser CO2
Consumo máximo
de eletricidade
61,8

Consumo de
eletricidade
em repouso
22,8

Laser CO2 de 4 kW

Consumo
máximo de
eletricidade
Consumo de
15,8
eletricidade
em repouso
4,0

Laser CO2 de 4 kW

ENSIS-2000 de 2 kW

*Especificações do trocador de mesa 3,0 m x 1,5 m (chiller e coletor
de insumos inclusos)

ENSIS-2000 de 2 kW

*Especificações do trocador de mesa 3,0 m x 1,5 m (chiller e coletor
de insumos inclusos)

* Os valores são apenas para referência e podem mudar conforme as condições de processamento entre outros fatores.

Gama completa para a operação
(economia com recursos humanos)

automática e contínua

Automação
Adaptado a padrões diversificados de produção

LST (trocador de mesa)

LST+MPL (manipulador para lasers)

AS (trocador de paletes)

ASFH (trocador de palete tipo garfo de alta velocidade)

LST+MPL+MARS (sistema automático de armazenamento)

Integração do ressonador 50% menor dentro da máquina
proporcionando um espaço menor para instalação
Gabinete com fechamento total, ressonador embutido e layout flexível
• Gabinete com fechamento total até a parte superior da
máquina que protege o operador contra a dispersão do laser
de dentro da máquina. O ressonador está embutido na
máquina, propiciando um espaço menor.
• Opção no carregamento/descarregamento de materiais pelo
lado esquerdo ou direito da máquina, de acordo com o layout
da área. Portas laterais deslizantes proporcionam melhor
acesso aos materiais. Esses recursos podem atender às
necessidades desde a produção de lotes e tipos variáveis até
produção em massa.

Carregamento/descarregamento à esquerda

Carregamento/descarregamento à direita

Fácil operação
O mais recente controlador AMNC 3i da máquina pode ser operado rápida e intuitivamente como um smartphone.
Uma tela maior propicia ampla visibilidade e pode exibir muitas funções e informações. A operabilidade é substancialmente
aprimorada, o tempo de setup é drasticamente reduzido e são fornecidas funções de suporte para gerenciamento do
equipamento.

Operabilidade
• Visibilidade melhorada com ampla tela
• Operação multi-touch, como um smartphone
• Consolidação dos controles de operação

Setup
• Funções de acesso e edição gráfica do programa

Processamento
• Acúmulo de tecnologia de processamento

Manutenção
• Resultados de processamento da máquina
• Manutenção remota

Compartilhamento de informações
• Compartilhamento de informações entre a máquina e equipamentos
periféricos

Iniciativa ECO
• Redução no consumo de energia

Suporte de Análise Digital para Manutenção da Amada (ADSS*)
A operação da máquina a laser e do ressonador pode ser diagnosticada remotamente utilizando alarmes e sensores.
Cliente

AMADA
Coleta e transmissão
de dados (ADSS)

*ADSS: Amada Digital Support System

Dados da condição

Análise e
diagnóstico dos
dados

Máquina a laser de fibra com baixo consumo de energia, para
produção de lote variável e ampla gama de espessuras

Outros recursos e opcionais
Opcional

Sistema de monitoramento do corte

Corte com assistência de água WACS™

Jato de Óleo

Esse recurso monitora o estado de processamento do
corte, mantendo o feedback com a máquina. Pode ser
utilizado para prevenir problemas no piercing, rebarbas
de corte e os outros fatores indesejados. É executado um
monitoramento constante, possibilitando assim um
processamento contínuo e estável.

Esse sistema ajuda a prevenir os efeitos do aquecimento
excessivo da chapa grossa por meio do spray de água
sobre a superfície do material, evitando-se assim defeitos
de corte e aumentando o aproveitamento da chapa, pois
as peças podem ser distribuídas mais próximas umas
das outras no momento do nesting.

Pouco antes da perfuração da chapa, um jato de óleo é
lançado sobre a superfície da chapa para evitar a
aderência de respingos no momento do piercing. Com
isso é possível manter um processamento estável e de
alta qualidade.

Monitoramento do processo em andamento
Fibra ótica
Dispersão de
raios do laser
Lente

Trocador automático de bicos

Esteira transportadora de refugo no eixo X

Sistema OVS IV

A troca de bico é feita automaticamente de acordo
com a condição necessária de corte. Quatro tipos de
bicos podem ser instalados (em caso de carregamento/descarregamento pelo lado direito), a fim de
garantir uma operação totalmente automática para
chapas de espessura fina e grossa.

Por meio da esteira montada dentro da estrutura, refugos
e pequenas peças são transportadas na direção do eixo X.

Em casos de processamentos de chapas que já
passaram por um ou mais processos, como o
puncionamento, o sistema OVS IV faz a leitura e
medição da distância entre os dois furos posicionais
da chapa para efetuar a correção automática do
desalinhamento em relação ao ponto inicial. Em caso
de deslocamento, um alarme será exibido.

Conjunto de lentes

Dr.ABE_Blank

・Conjunto de lente 150 (suporte de lente incluso)
・Conjunto de lente 190 (suporte de lente incluso)

Sistema de CAM totalmente automático que
define o nesting da chapa. A partir das peças
selecionadas, aplica os padrões de corte, define
a sequência de processamento e gera o
programa NC. Aplicável a puncionadeira, laser e
máquinas combinadas.

Sistema Hyper EZ-Cut
(gerador de nitrogênio)
Unidade simplificada geradora de nitrogênio, a qual extrai
o gás referido do ar numa concentração de 95% a 97%
de pureza.

Dimensões

Unidade: mm

ENSIS-3015AJ + trocador de mesa
(C: 10040 x L: 2861 x A: 2240)
ENSIS-4020AJ + trocador de mesa
(C:12080 X L:3360 X A:2240)

A

L
C

Especificações da máquina

Especificações do trocador de mesa
ENSIS-3015AJ

Modelo

mm 3070 x 1550 X 100 4070 x 2050 X 100

Máxima área de trabalho
Eixos X/Y

Velocidade de
posicionamento

ENSIS-4020AJ

m/min

170

LST-3015

Modelo

LST-4020

(Somente entrada/ saída à direita)

170

Dimensões máximas do
material

mm 3070 x 1550 4070 x 2050

m/min

80

80

Quantidade de paletes

2

2

m/mim

0-120

0-120

Quantidade de grampos

4

6

Capacidade máxima de carregamento da mesa kg

920

1570

Padrão

Padrão

Peso da máquina

9100

12200

Cilindro pneumático com
esferas

Eixo Z

Velocidade de processamento

kg

AMNC-3i/ eixos controlados X/ Y/ Z
(Controle triaxial simultâneo)

Modelo NC/ quantidade de eixos
Método do ressonador

Laser de fibra

Ressonador

ENSIS-2000

Potência nominal do laser

W
Aço Carbono mm

ENSIS-3000

2000

3000

25

32

Espessura máxima da chapa* Aço Inox

mm

12

15

Alumínio

mm

8

12

32,8

37,4

Fonte de eletricidade
(chiller e coletor de insumos inclusos)

kVA

mm

940

940

Capacidade máxima de
carregamento da mesa

kg

920

1570

Peso do equipamento

kg

3000

5000

Altura da mesa

Equipamento de proteção

Sensor de área

* Limites de espessuras podem variar em virtude da qualidade e procedência do material.
Por questões de segurança
Antes de utilizar esse produto, leia as instruções do manual.
Durante o uso desse produto, equipamentos de proteção pessoal devem ser usados.
Esse produto a laser utiliza laser invisível de classe 4 para processamento e um laser visível
classe 3R para posicionamento
Laser invisível de classe 4: evite a exposição dos olhos ou da pele à radiação direta ou difusa.
Nunca olhe direto para a radiação e nem a toque.
Laser visível de classe 3R: evite a exposição direta dos olhos.
*Em função de melhorias, o equipamento, seu aspecto e suas especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
*Os nomes oficiais do modelo das máquinas e unidades descritas neste catálogo não são hifenizados, como a EN-3015AJ.
Utilize os nomes registrados do modelo em caso de contato com autoridades, para uso em instalação, exportação ou financiamento. A ortografia hifenizada
ENSIS-3015AJ é utilizada em algumas partes do catálogo para facilitar a leitura. Isto também é aplicado em outras máquinas.

Todos os direito reservados.

Amada do Brasil Ltda
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