Máquina laser de fibra com
ampla gama de espessuras
Blanking

The Engineering AMADA

A Tecnologia ENSIS é a Mais Avançada para
Corte com Estabilidade Em Qualquer Espessura

A Série ENSIS atinge alta velocidade em materiais de espessura fina, a capacidade chave da tecnologia de fibra,
como também capacidade para processar chapas grossas eficientemente. A tecnologia ENSIS AMADA pode
variar constantemente o modo do laser para processar espessuras finas a grossas sem quaisquer ajustes.

Os ajustes ocorrem automaticamente de acordo com o tipo de
material, espessura e condição de corte selecionada.

Tecnologia Avançada Para Corte com Estabilidade!

ENSIS-3015AJ

Funções e Características
Tecnologia Avançada ENSIS

Piercing de 1 segundo* em aço carbono de 25 mm ! Oferecendo processamento rápido e estável.
*Para potência de 9kW, e 2 segundos para potência de 6kW.

A tecnologia ENSIS contém uma unidade de eixo variável que ajusta automaticamente as propriedades
do feixe do laser para processar uma ampla gama de espessuras de materiais.
Comparação da qualidade do processamento

Laser Convencional
CO (6kW)

ENSIS-3015AJ
(9kW)

Aço Carbono 25mm: Redução no tempo
do piercing e processamento total com
alta qualidade (conicidade/rugosidade).

Tecnologia Avançada ENSIS

Aço Carbono 25mm: Defeito Zero
em toda a área de 3 x 1,5 m,
processamento contínuo.

< Comparação do tempo no processo por chapa >
Material

Aço Carbono

Espessura

25mm

Tamanho

3048×1524mm

Número de
peças

198 pcs

Comparação no tempo de procesamento por chapa.
Redução do tempo em

63%

Laser de Fibra convencional (6kW)

ENSIS-AJ (9kW)

Laser de fibra
Laser CO
convencional de 6kW convencional de 6kW

Velocidade do corte

1100 mm/min

550 mm/min

650 mm/min

Tempo do Piercing

1 seg.

22 seg.

21 seg.

Comparação do custo no processamento
Redução do custo em 81%

*Comparação com Laser CO

Laser CO convencional (6kW)

ENSIS-AJ
9kW

8hr.46min.
9hr.41min.

Laser de Fibra convencional (6kW)

3hr.15min.

ENSIS-AJ (9kW)

por chapa

*Comparação com Laser CO

JPY 27.321
JPY 19.415

Laser CO convencional (6kW)

JPY 5.185

Eletricidade
Gás Laser
Gás assistente
Consumíveis

Tecnologias de ponta no processamento a laser da AMADA com 40 anos de inovação consistente

Reduz o consumo de gás e o processamento de alta velocidade é alcançado
Os mais recentes avanços na tecnologia de processamento a laser de fibra oferecem redução drástica do consumo de gás além de aumentar

em até 2 vezes a velocidade de corte em relação aos laseres convencionais — resultado dos 40 anos de know-how, pesquisas e desenvolvimentos da AMADA.
Comparação do consumo de gás / metro
Redução
em 73%
*Inox 6,0 mm

ENSIS-AJ
Laser de Fibra
(9kW)
convencional (4kW)

Desenvolvimento de um novo processamento tecnológico

através de anos de pesquisa e conhecimento de laser.

O tipo de bico sem contato permite o processamento
sem riscos e o corte de furos próximos.

Redução drástica no consumo de nitrogênio
Custo do corte limpo é drasticamente reduzido

< Comparação no tempo de processamento por chapa >
Material

Inox 304

Espessura

6,0mm

Tamanho

2000×1000mm

Peças

2 tipos

Número de peças

144 pçs

ENSIS-AJ
9kW
Velocidade do corte

F11000

Tempo de processamento 23min.46seg.

Laser de Fibra
Laser CO2
convencional de 4kW convencional de 4kW
F3500

F1800

1hr.6min.12seg.

1hr.43min.40seg.

Comparação no tempo de processamento por chapa

Comparação do custo no processamento por chapa

Redução do tempo em 77% *comparação com laser CO

Redução do custo em 71%

Laser CO convencional (4kW)
Laser de Fibra convencional (4kW)

ENSIS-AJ (9kW)

1hr.43min.40seg.
1hr.6min.12seg.
23min.46seg.

Laser CO convencional (4kW)
Laser de Fibra convencional(4kW)

ENSIS-AJ (9kW)

*comparação com laser CO

JPY 10.249
JPY 8.761
JPY 2.972

Eletricidade
Gás Laser
Gás de Assistência

Consumíveis

Dimensões

Unidade : mm

ENSIS-3015AJ + trocador de mesa
L : 10136 x W : 2860 x H : 2532 (6kW)
L : 10136 x W : 2860 x H : 2830 (9kW)

H

W

L

Especificações da máquina
Modelo

Opções
ENSIS-3015AJ

ENSIS-4020AJ

Modelo NC

AMNC-3i

Modelo do ressonador
Chiller

Padrão

ENSIS-9000/ENSIS-6000

Sistema de Monitoramento do corte

Padrão

RKE11002B-VA-UP2/RKE7502B-VA-UP2

Corte com resfriamento (WACS II)

Padrão

JXN-6XA (padrão, tipo balde)
Eixos X e Y: pinhão e cremalheira helicoidal

Eixos controlados

Eixos X, Y, Z (Controle triaxial simultâneo) + eixo B

Distância do deslocamento dos eixos X,Y,Z mm

3070 x 1550 x 100

4070 x 2050 x 100

3070 x 1550

4070 x 2050

Max. dimensão de processamento X e Y mm
Velocidade de posicionamento X/Y

1 ~ 120 (velocidade máxima do comando)
0,001

mm

Peso máximo de carregamento
Altura de trabalho

Jato de óleo
Trocador de bico

Padrão
Padrão: 8, Opcional: 16

PSA

Opcional

HP (hyper) EZ Cut II

Opcional

Sinalizador de luz 3 cores

Opcional

170

m/min

Velocidade de processamento X,Y m/min
Incremento mínimo

Descrição

Esteira de cavacos eixo-X

Coletor de pó
Curso do eixo

Item

920

kg

1570
940

mm

Fonte de eletricidade (somente a máquina) kVA

Automação
Trocador de mesa (esquerda carregamento/
descarregamento)

4,0

Especificações do Ressonador
Modelo

ENSIS-9000

Método do ressonador

ENSIS-6000

Laser de fibra bombeado por diodos de laser

Potência de saída

W

Estabilidade

%

6000

9000
±2,0 ou menor

6300

Potência nominal do Laser

W

Frequência

Hz

1 ~ 10000

%

0 ~ 100

µm

1,08

Duty
Comprimento da onda

Quantidade do resfriamento da água
(tipo de recirculação temperatura 25°C)
Aço carbono
*Espessura máx.
Aço Inox
da chapa
Alumínio
Fornecimento de energia

9450

116L/mínimo ou mais

60L/mínimo ou mais

mm
mm

25,0
25,0

25,0
25,0

mm

25,0

25,0

32,6

20,4

kVA

Trocador de Porta Palet (direita carregando/
descarregando)

Vários outros periféricos estão disponíveis.

*Limites de espessuras podem variar em virtude da qualidade e procedência do material.

Por questões de segurança
Antes de utilizar esse produto, leia as intruções do manual.
Durante o uso desse produto, equipamentos de proteção pessoal devem ser usados.
*Em função de melhorias, todas as 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 ENSIS3015AJ.
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
do catálogo para facilitar a leitura. Isto também é aplicado em outras máquinas.
*As especificações descritas neste catálogo são para o mercado local Japonês.

Todos os direitos reservados.

Amada do Brasil Ltda.

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.

FABRICANTE: AMADA CO. LTD.
7020, Kitayama, Fujinomiya-SHI,
Shizuoka - Japan

www.amada.com.br

Av. Tamboré, 965/973 - Barueri - SP - CEP: 06460-000
Contato: (11) 4134-2324 - Fax: (11) 4134-2329
AMADA Matriz esta certificada e registrada no ISO14001.
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