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หากกลาวถึงเครือ่ งตัดแซอรระบบไฟเบอร จะพบถึงประสิทธิภาพ
ความไดเปรียบในหลายๆ ดาน ดังเชน มีความเร็วในการตัดสูงซึ่งเร็ว
กวาเลเซอร YAG หรือ Co2 ถึง 2-3 เทา มีอายุการใชงานที่ยาวนาน
โดยอายุการใชงานของแหลงกําเนิดแสงเลเซอรมากกวา 10 ป พรอม
ประสิทธิภาพการทํางานทีเ่ สถียร และพบวามีความแมนยําในการตัด
สูง โดยมีลําแสงเลเซอรที่ดีที่สุดถึง 0.01 มม. การบํารุงรักษาตํ่าหรือ
แทบไมตองดูแลรักษา อีกทั้ง เครื่องเลเซอรนับไดวาเปนเครื่องตัดที่
สมัยที่สุดในโลก
โดยรองรับการทํางานไดหลายหลายทั้ง Home Appliance,
Environmental Equipment, Petroleum Machinery
Manufacturing, Agriculture Machinery, Textile Machinery,
Food Machinery, Aerospace Industry, Automotive Industry,
Shoemaking Industry, Woodwork Industry และ Advertising
Industry เปนตน

When talking about Metal Fiber Laser Cutting, then it is

found that there are a variety of advantages. Metal Fiber Laser
Cutting Machine Advantages as, High cutting speed: 2-3 times
faster than YAG or Co2 laser, Long lifetime span: laser source

lifetime over 10 years with stable performance, High cutting

accuracy: Finest laser beam up to 0.01mm, Low maintenance:
Almost totally free of Maintenance and Most advance cutting
machine on the world

Many Application: Home Appliance, Environmental

Equipment, Petroleum Machinery Manufacturing, Agriculture
Machinery, Textile Machinery, Food Machinery, Aerospace
Industry, Automotive Industry, Shoemaking Industry,
Woodwork Industry, Advertising Industry

In this article mention High-ended CHINESE Laser

Processing Technology for Sheet Metal. Farley Laserlab, the
manufacturer of 2D and 3D laser machine as well as tube laser
cutting machine from HGTECH in China.
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ในบทความนี้เปนการกลาวถึง CHINESE Laser Processing
เทคโนโลยีโลหะการระดับ High-ended นั่นคือ Farley Laserlab
ผูผลิตเครื่องเลเซอร 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึง เลเซอรตัดทอ จากกลุม
HGTECH ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
HGTECH เปนผูน าํ เทคโนโลยีเลเซอรของจีน ดําเนินธุรกิจเกีย่ วกับ
เลเซอรครบวงจร จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศจีน สามารถ
นําเสนอเครื่องเลเซอรคุณภาพสูงในราคาที่ไมแพง พรอมบริการหลัง
การขายที่ยอดเยี่ยม มีรุนใหเลือกใชหลายแบบตามความตองการ

จุดเดนของ FARLEY Laserlab Cutting System

• ความเที่ยงตรง แมนยําสูง
• ลําแสงเลเซอรคณ
ุ ภาพดี ความหนาแนนของกําลังแสงเลเซอรสงู
• ความเร็วและประสิทธิภาพในการตัดสูง ลดเวลาการทํางานและ
เพิ่มกําลังการผลิต
• ตัดวัสดุไดหลากหลายชนิด
• ตนทุนการผลิต และการบํารุงรักษาตํ่า
• ราคายอมเยา

GF3015Plus เครื่องตัดไฟเบอรเลเซอรรุนประหยัด

Farley LaserLab's GF3015Plus เครื่องตัดไฟเบอรเลเซอรรุน
ประหยัดเปนกาวทีด่ เี ยีย่ มสําหรับการเริม่ ใชเลเซอรไฟเบอรตดั พลังงาน
สูง ดวยการติดตั้งไฟเบอรเลเซอรพลังงาน 3kW รวมทั้งระบบโตะ
เปลี่ยนแผนงานอัตโนมัติ สามารถตอบสนองธรุกิจของทานสูอนาคต

รายละเอียดเครื่องจักร

เครือ่ งตัดไฟเบอรเลเซอร Farley LaserLab รุน GF3015Plus ใช
โครงสรางสําหรับแบบ Gantry-Motion แกนลิเนียร ชุดสกรูขับ
มอเตอร AC-Servo และชุดขับเคลื่อน, ระบบดูดควันทั้งจาก 2 ดาน
ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน และคุณภาพการตัด ดวยหนวยสราง
ลําแสงเลเซอรชั้นนําของโลกยี่หอ IPG หรือ RAYCUS ขนาด 1000,
2000,3000 วัตต เหมาะสําหรับทุกวัสดุ ไมวาจะเปนเหล็ก สเตนเลส
อลูมิเนียมอัลลอย และทองแดง

ฟงกชั่นการใชงาน

• มีฟงกชั่น Marking สําหรับเขียน บนชิ้นงาน
• มีฟง กชนั่ Re-Trace สามารถยอนกลับมาตัดงานในตําแหนงกอน
หนาได
• ฟงชั่น Slope ใชหลังจากเจาะงาน สามารถปรับแนวการเดิน
ทางใหโคงเขาหาแนวเสนตัด ชวยเพิ่มคุณภาพของงาน
• สามารถปรับความเร็วการเคลื่อนที่ของหัวตัดเขาสูชิ้นงานได
• มีฟงกชั่นชดเชยคาเพื่อใหไดงานตัดที่มีความแมนยําสูง
• มีฟงชั่นแนวตัดรวม Common cut เพื่อใชแนวตัดรวมกันได
• เครื่องใชงานงาย มีขอมูลการตัดตางๆ อยูที่คอนโทรล
• ฟงกชั่น Jumping ลดเวลาในการเคลื่อนที่หัวตัด ชวยเพิ่ม
ประสิทธิผลในการผลิต
• การเจาะรูนาํ ดวยฟงกชนั่ Fly-Piercing ชวยลดเวลาในการเจาะ
รูจํานวนมากๆ บนแผนวัสดุบาง
• สามารถระบุขอบของแผนชิน้ งานบนโตะเลเซอรไดอยางแมนยํา
และรวดเร็ว ลดเวลาในการ Set-Up

HGTECH is the technological leader in China who operates

the complete laser business listed in the Chinese stock market
and can offer high-quality laser machine at inexpensive prices

with excellent after-sales service. There are many models
available for selection according to your demand.

With laser technology, customers will benefit much:

• Outstanding quality machines with High accuracy and
reliability

• Good beam quality and high laser power density

• Fast cutting speed improves production efficiency and
shortens production cycle greatly

• Suitable for various materials.

• Low operating and maintenance cost
• Attractive and Reasonable price

GF3015Plus Fiber Laser Cutting Machine Economical
Model
Farley LaserLab's GF3015Plus economic fiber laser cutting

machine is in a great introduction into high volume CNC fiber
laser cutting, with a laser source up to 3kW and a transfer

table to give both speed and efficiency to give your business a
step into the future.

Machine Details:

The GF3015Plus laser cutting machine by Farley Laserlab

adopts a gantry-motion structure, linear guide and screw drive,

AC servo motor and drives, dual-side fume extraction system

that delivers high performance laser cutting quality by

equipping with a world leading IPG or RAYCUS 1000W-2000W
3000W fiber laser source. Not only it is highly recommend for
carbon steel cutting, but also excellent for SS plate, aluminum
alloy plate and copper plate cutting.
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Functions:

• The machine comes with marking function for the
workpiece.

• Re-tracing mode is included for re-cutting the previous
cutting area.

• Adjustable slope function for improving the cutting

quality by repositioning (after each drilling process) the
cutting head movement over the workpiece to be in a
curved line is included.

• Cutting head positioning speed is adjustable.

• Compensation function ensures cutting precision

• Common cut mode to process the edges of adjoining
parts with the same cut is included.

• Friendly man-machine interface for tech database control
• Jumping mode to enhance cutting effectiveness

• Fly-piercing function with shorter pierce time improves
thin plates cutting efficiency

• Automatic plate edge detecting function for faster setup
金属繊維レーザー切断には様々な利点がある事がわかる。金属繊維
レーザー切断機の利点は、高速切断速度：YAGまたはCo2レーザーの2〜3倍
の速度、長寿命：安定した性能を失わずに10年以上のレーザー光源寿命、
高精度切断：0.01mmまでの高細密レーザービーム、低 メンテナンス：
メンテナンスが殆ど不要な世界で最も先進的な切断機
広い利用範囲：家電、環境機器、石油機械製造、農業機械、繊維機械、
食品機械、航空宇宙産業、自動車産業、靴製造業、木工産業、広告産業など
で利用可能
この記事では、板金用の中国製ハイエンドレーザー加工技術について述
べる。Farley Laserlabは、中国のHGTECHは2Dおよびに3Dレーザーマシン
とチューブレーザー切断機のメーカーだ。
HGTECHは、中国の株式市場に上場している全範囲をカバーするレーザー
事業を運営しており、優れたアフターサービスで高品質のレーザーマシンを
安価に提供する中国の技術リーダーである。 要望に応じて選べる沢山の
モデルがある。

レーザー技術により、顧客は多くのメリットを享受、
• 高精度と高信頼性を備えた優れた品質の機械
• 良好なビーム品質と高いレーザー出力密度
• 高速度切削で生産効率向上、生産サイクルも大幅に短縮
• 様々な素材に対応。
• 低い運用コストとメンテコスト
• 魅力的でリーズナブルな価格

GF3015Plus ファイバーレーザー切断機の経済的
モデルGF3015Plus
Farley LaserLabのGF3015Plus経済的ファイバーレーザー

切断機は、最大3kWのレーザー光源と転送テーブルを備えた大量
のCNCファイバーレーザー切断の素晴らしい導入の切っ掛けと
なりスピードと効率で貴社のビジネスの未来への一歩を踏み出す
一助となる。

マシンの詳細：

Farley LaserlabのGF3015Plusレーザー切断機は、ガント

リーモーション構造、リニアガイドとスクリュードライブ、
ACサーボモーターとドライブ、世界をリードするIPGまたは
RAYCUS1000W-2000W 3000Wファイバーレーザー光源搭載
で高性能レーザー切断品質を実現する両面ヒューム抽出システム
を採用。炭素鋼の切断には勿論の事、SS板、アルミ合金板、
銅板の切断にも最適。

機能：

• 製品上に書き込むマーキング機能を搭載。
• 更にバックトレース機能を搭載しており、元位置に復元し
加工することが可能。
• 穴加工後にスロープ機能を活用し、加工ラインに沿って走
査線を斜め方向に移動させながら調整することができる
為、加工精度を向上させ。
• ドリルヘッドから加工面まで移動速度の調整もできます。
• 補正機能で切削精度を確保
• 切断加工線を共通化させた共通の切断機能を搭載しております。
• 技術データベース制御のマンマシンフレンドリーインターフェース
• 切断効果を高めるジャンプモード
• ピアシング時間短縮のフライピアシング機能で薄板の切断
効率向上
• 自動プレートエッジ検出機能で素早いセットアップが可能
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