
Os laser NUKON estão equipados com um grupo óptico de qualidade superior que suporta 
potências até 12kw.
Desenvolvido especificamente para os nossos equipamentos, concentra todos os componen-
tes num único corpo, leve e robusto construído 100% em alumínio.
Foi o resultado de um longo esforço de I+D e tem como principal objectivo permitir a fácil
manutenção e mudança dos componentes ópticos no local.

Principais especificações:
• Estrutura óptica capaz de suportar até 12kw
• Controle sobre contaminações e temperaturas 
do grupo óptico
• Controlo do sensor de piercing
• Lentes e colimador arrefecidos a água

• Manómetro de pressão de gás integrado
• Sistema de calibração óptico automático
• Auto-focus com retorno de informação
• Mudança dos elementos ópticos no local
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ECO 315
Laser corte CHAPA
1 kW, 2kW e 3 kW
1530x3050mm

Corte de alta precisão

A série ECO é indicada para implementar em espaços reduzidos.
Trata-se de um equipamento com elevadas prestações, permi-
tindo a incorporação de geradores até 3kw. É a escolha ideal 
para clientes com necessidades produtivas médias.

Máquinas Corte Laser

Pronta para

   INDÚSTRIA 4.0
Productividade - Conectividade  

Eficiência - Segurança
Flexibilidade - Integração

Modelo   
Dimensão chapa
Geradores disponiveis
Capacidade máxima
 Aço macio
 Aço inoxidável
 Aluminio
 Latão
 Cobre
Consumo eléctrico 380-400v / 3PH
Altura trabalho da mesa
Capacidade de carga máxima
Eixos Eixo X
 Eixo Y 
 Eixo Z
Sistema de posicionamento
Aceleração
Velocidade eixos (Simultaneo X e Y)
Precisão posicionamento
Repetibilidade
Equipamento opcional
Tempo troca de mesa
Controlador 
Peso

ECO 315
1530x3050 mm

1 kW

8mm
4mm
3mm
2mm
2mm
16kVA

2 kW

16mm
6mm
5mm
3mm
3mm
20kVA

3 kW

18mm
10mm
8mm
5mm
5mm
24kVA

820mm
1000 kg

3050 mm
1530 mm

Mesa superior - 75mm | Mesa inferior - 250 mm
Servo Motor / Pinhão e cremalheira

10 m/s²
ECO 315 - 120 m/min

± 0.05 mm
± 0.02 mm

Sistemas de carga e descarga
16 sec

Ecrã Multi-touch de 19” com ligação Ethernet
10.000 kg


