
200

Fixação

Especificações do Ressonador 

Por questões de segurança, antes de utilizar esse produto,
leia as instruções do manual.

 

Para o funcionamento deste equipamento, é imprescindível enclausuração
especial de segurança.

AMADA DO BRASIL
Av. Tamboré, 965/973 - Barueri - SP - CEP: 06460-000
Contato: (11) 4134-2324 - Fax: (11) 4134-2329
www.amada.com.br

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 2R: evite a exposição direta aos olhos.

Outubro de 2018

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

Para garantir a segurança, é necessário a instalação de materiais específicos 
para o bloqueio de raios laser com 1,07 µm de comprimento de onda.

*Em função de melhorias, o equipamento, seu design e suas especificações
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Todos os direitos reservados.

Simultânea dos apoios 

Padrão

Padrão

Padrão

8 bicos Padrão/16 bicos Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Monitoramento do processo

Corte com refrigeração (WACSII)

Jato de óleo

Trocador de bicos

Gerador de nitrogênio

HP (HYPER) EZ CUT II

Sinal luminoso de 3 cores

The Engineering AMADA

Máquina de corte a laser de Fibra
para processos de chapas e tubos 

Unidade: mmDimensões da Máquina

ENSIS-3015RI + trocador de mesa
(C: 12407 x L: 2915 x A: 2532)

Especificações da Máquina
ENSIS3000
Laser de Fibra

3000

± 2.0

3150

1 ~10000

1 ~100

1.08

40 L/min (25°C)

11.9

 

Especificações dispositivo Rotary Index

Diâmetro de 
processamento
tubos e perfis    

6000 (retalho mín. 218)
*Comprimento excedente possível com reposicionamento

Funções de série e opcionais

Controlador NC

Ressonador

Chiller

Coletor de pó

Acionamento dos eixos

Método de controle dos eixos

Máxima área de trabalho X, Y, Z

Tamanho máximo da chapa X e Y

Velocidade de posicionamento X e Y

Velocidade de processamento

Incremento mínimo

Peso máx. carregamento da mesa

Altura da mesa

Instalação elétrica (só maquina)

AMNC-3i

ENSIS-3000

RKE3752B-VA-UP2

PXN-6XA
X e Y (Pinhão e Cremalheira Helicoidal) 

X,YZ, A (controle simultâneo) +B +CF
3070 x 1550 x 200

3070 x 1550

170

0 ~ 120

0.001

920

940

6.0

 Modelo ENSIS-3015RI

mm

mm

m/min

m/min

mm

Kg

mm

kVA

Método

Potência

Estabilidade

Pico Pulso

Frequência

Duty

Comprimento da onda

Refrigeração

Instalação elétrica

Ressonador

W

%

W

Hz

%

µm

L/min

kVA

Tubos e Perfis Estruturais Tubos (retangulares, quadrados e redondos),
Perfis em L, Perfis em U

Redondo: 19 ~ 220
Quadrado: 19 ~ 150

Retangulares: circunferência externa máx. 220
Perfis em L: 19 ~ 90 x 19 ~ 90

Perfis em U: 19 ~ 150 x 19 ~ 150
mm

Comprimento máximo mm

Espessura máxima mm     1 ~ 9 tubo perfil L/U
1 ~ 12 

Peso máximo kg

Blanking



Novo modelo híbrido para chapas e tubos metálicos na Série ENSIS, 
máquina a laser de fibra perfeita para a produção de lotes variáveis e
ampla gama de processos. 
A série ENSIS que possui a tecnologia exclusiva da AMADA para o controle de feixe do laser de fibra, agora também
apresenta a configuração da máquina que incorpora a unidade Rotary Index para o processamento com alta precisão
e velocidade em tubos e perfilados. Desta forma, é uma solução perfeita e flexível para atender à diversos lotes 
variáveis não só de chapas, mas tubos e perfilados também.

Controle do feixe do laser de fibra, ideal para todos os tipos de aplicações,
espessuras e tipos de materiais. 

ENSIS-3015 RI
Chapas finas, médias e grossas, tubos e perfis estruturais.
Tudo em uma só máquina!

Com a tecnologia ENSIS que gera o ponto focal do laser ideal de acordo com as diversas espessuras e tipos de
materiais, permite o processo com estabilidade, economia e alta performance desde chapas de espessuras
finas até as mais grossas.

As funções  da unidade Rotary Index foram aprimoradas sendo possível maior estabilidade de processo com alta
velocidade e precisão. O tempo de setup e transição de chapas /tubos  e tubo/chapa foi ainda mais reduzido. 

Material

50min 58seg

Material Tubos Quadrados 50x50, 100x100 
Aço carbono 1,6mm e 16,0 mm

Material 6 tipos de matéria prima

No. Peças       21

Processo 
com Alta 
Qualidade

Comparativo tempo de processo
Redução em 39% do tempo por chapa

Tubo retorcido Alta
precisão

Laser convencional
CO2 (4kW)

ENSIS-RI
(3kW)

Comparativo de Qualidade de Processo

ENSIS-RI
(3kW)

1h 23min 16seg
Laser CO2
convencional
(4kW)

Comparativo
Diversos processos possíveis numa só máquina!

 Novo
modelo

Funções e Características

Tecnologia ENSIS exclusiva da AMADA significa redução de custos no processo.
Além do desempenho de economia de energia com alta velocidade, a tecnologia ENSIS permite o processamento
estável de chapas finas a grossas, tubos e demais perfis.

CO2
(4kW)

ENSIS
(3kW)

Adaptação do ponto focal de acordo 
com a espessura e tipo de material.

Várias espessuras processáveis
em uma só máquina

Ressonador original da AMADA
garante economia e maior performance 

Redução
em 68%

Apoios simultâneos com 4 eixos controláveis para maior precisão e alta velocidade.
Apoios principais e auxiliares rotacionam simultâneamente durante o processo eliminando-se a redução de velocidade
para conter a vibração do material. Também, apoios laterais mecânicos corrigem as deformações (torcimento), além de
evitar o deslizamento da fixação em tubos redondos mesmo em processo com alta velocidade. 
Controle do processo também foi otimizado, antes sendo 3 eixos (X,Y e A), agora são 4 (X,Y,A e Z) de forma simultânea 
para aumentar a eficiência do processo de tubos quadrados e retangulares. 

Apoio principal e auxiliar com 
acionamento simultâneo.

Controle simultâneo 
dos eixos X/Y/Z/A.

Rolamento com acionamento
simultâneo. Eliminam-se setup e

 riscos nos materiais.

Função “Touch Probe” para corrigir desproporções nas medidas externas do material. 
Com o dispositivo “Touch Probe” (sensor dimensional) instalado junto ao cabeçote de corte possibilita medir com precisão as
inconsitências das paredes do material (tubos quadrados ou perfil), corrigindo assim o posicionamento do ponto central das faces 
dos materiais que muito comumente apresentam variações de dimensões deviso o empenamento ou torcimento. 

Empenamento / Torimento
da matéria prima.

Função Touch Probe” instalado
próximo ao cabeçote de corte. Correção do verdadeiro ponto

central das faces do material.

Tecnologia ENSIS é a Solução Perfeita para Produção com Ampla Flexibilidade

Comparativo do consumo de 
energia do ressonador

Evolução da Tecnologia Rotary Index -  Processo de Tubos e Perfis Metálicos

Maior Precisão em Tubos e Perfis Metálicos
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