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อุตสาหกรรม 4.0 ได้พลิกโฉมบริบทในการด�าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่
รูปแบบการบริหารจัดการ หรือกระบวนการผลิตเท่านั้นที่ต้อง
ปรบัตวัให้เท่าทนักบัการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมยคุ 4.0 หากยัง 
ครอบคลุมถึงเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ด้วยเช่นกัน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ยิ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน มุ ่งเน้นเทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีส่วนช่วยลดต้นทุน  
ลดการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรสิ้นเปลืองต่างๆ สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการยุคใหม่ได้อย่าง
แท้จริง

KRASSTEC ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จาก MAZAK อย่างเป็น 
ทางการให้เป็นผู้แทนจ�าหน่ายเครื่องเลเซอร์ตัดโลหะแผ่น
ในประเทศไทย ตระหนักดีถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้ 
น�าเสนอเทคโนโลยีเครื่องเลเซอร์ตัดโลหะแผ่น - Fiber Laser 
Processing Machine จาก MAZAK ประเทศญ่ีปุ่น อย่าง 
Optiplex 3015 Fiber II ที่ผสานเทคโนโลยีเลเซอร์สมัยใหม่ 
ด้วยเงินลงทุนสุดประหยัด มาพร้อมระบบ 2D ที่โดดเด่น 
ด้วยความแข็งแรงของโครงสร้างและนวัตกรรมใหม่ในการ
ออกแบบที่พร้อมจะส่งต่อสมรรถนะการท�างานที่ดีที่สุดไปยัง
สภาพแวดล้อมของการผลิตและกระบวนการผลิต

Optiplex 3015 Fiber II ได้รับการออกแบบมาเพื่อ 
บรูณาการการตัง้ค่าฟังก์ชัน่อจัฉรยิะและฟังก์ชัน่การตรวจสอบ 
ซึ่งคุณสมบัติหลายๆ ประการนั้นมีอยู่ในเครื่องจักรเทคโนโลยี
สูง ที่สามารถลดความซับซ้อนในการด�าเนินงานและลดการ
พึ่งพาบุคลากรควบคุมเครื่องจักร

ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ บูรณาการฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

Optiplex 3015 Fiber II
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MAZAK ชูเทคโนโลยีฟังก์ชั่นอัจฉริยะ
สะดวก ง่าย ยกระดับประสิทธิภาพเครื่องจักร

Mazak พัฒนาฟังก์ชั่นอัจฉริยะขึ้น เพ่ือใช้ในการสั่ง 
ให้เครื่องจักรตั้งค่า และท�าการตรวจการประสิทธิภาพ 
ในการตัดได้โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นอัจฉริยะนี้จะท�าให้ 
การท�างานง่ายขึ้น คุณภาพของชิ้นงานดีขึ้น ภาพรวม 
การท�างานก็ดข้ึีนด้วยเช่นกนั เม่ือตวัเครือ่งสามารถปรบัค่า 
การตัดได้โดยอัตโนมัติ 

INTELLIGENT SET-UP FUNCTIONS
ฟังก์ชั่นการตั้งค่าอัจฉริยะ

ฟังก์ชั่นการท�างานอัจฉริยะของเครื่องจักรมีความ
หลากหลายจึงช่วยให้การท�างานมีความสะดวกสบาย 
มากขึ้น ลดเวลาในการตั้งค่าให้น้อยลง อาทิ 

Auto Nozzle Changing
การเปลี่ยนหัว Nozzle อัตโนมัติ

เปลี่ยน Nozzle โดยอัตโนมัติตามขนาดที่ต้องการ เพื่อ 
การท�างานที่มีความต่อเนื่อง สามารถบรรจุ Nozzle ได้
สูงสุด 8 หัว

Focus Detection
การจับโฟกัสอัตโนมัติ

หาต�าแหน่งของจุดโฟกัสที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ และยัง
สามารถชดเชยระยะของต�าแหน่งหากมกีารเปลีย่นแปลง
จุดโฟกัส อันเนื่องจากความสกปรกของเลนส์จากการ 
ใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการตัด

Auto Focus Positioning 
การปรับต�าแหน่งโฟกัสโดยอัตโนมัติ

ต�าแหน่งของจุดโฟกัสจะถูกปรับให้ถูกต้องอัตโนมัติตาม
ที่ก�าหนดไว้ในโปรแกรม เพื่อการเจาะและตัดวัสดุต่างๆ
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

Beam Diameter Control
ควบคุมเส้นผ่านศูนย์กลางล�าแสง

ฟังก์ชัน่ปรับความโตของล�าแสงเลเซอร์โดยอตัโนมตั ิท�าให้
ตัดงานบางได้รวดเร็ว และตัดเหล็กที่มีความหนาต่างๆ  
ได้อย่างสวยงาม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Auto Profiler Calibration
การหาระยะห่างของหัวตัดโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่นในการรักษาระยะห่างระหว่างหัว nozzle กับผิว
โลหะ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนหัว nozzle ฟังก์ชั่นนี้จะถูก
เรยีกมาใช้งานโดยอตัโนมตั ิเพือ่ลดเวลาในการปรบัตัง้ค่า 
ในการตัดโดยผู้ใช้งาน และช่วยลดการเกิดครีบที่ขอบ 
ชิ้นงานจากการตัด

Auto Nozzle Cleaning
การท�าความสะอาดหัว Nozzle อัตโนมัติ

ฟังก์ช่ันในการท�าความสะอาด nozzle โดยอัตโนมัติ  
โดยเคลือ่นหวัตดัไปยงัแปรงท�าความสะอาด nozzle ด้วย
โปรแกรมอตัโนมตั ิท�าให้สะเก็ดโลหะหลดุออกจาก nozzle 
เพิ่มอายุการใช้งานของ nozzle

Mazak Optonics utilizes
intelligent technology to
engineer laser-cutting
machines that deliver
innovation, performance,
automation & value.
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ติดต่อ บริษัท คราสส์เทค จ�ากัด 

โทร : 02-732 1144 

Email : krasscom@krasstec.com

เวบไซต์ : www.krasstec.com
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ระบบควบคุม CNC ประสิทธิภาพสูง 
MAZATROL PREVIEW 3  

Mazak ได้คิดค้นและพัฒนาหน้าจอ และซอฟแวร์ท่ี
ใช้ควบคุมการท�างานของเครื่องให้ท�างานได้ง ่าย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบ CNC MAZATROL PREVIEW 3 มาพร้อมกบัหน้าจอ 
สมัผสัขนาด 15 นิว้ สามารถแสดงเส้นทางการตดัแบบสามมติไิด้  
และตารางเทคโนโลยีที่ท�าให้การท�างานไม่มีความซับซ้อน 
รวมทั้ง CPU ที่ทันสมัย มีความเร็วในการท�างานเป็นเลิศ  
ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการปรับตั้ง 

Optiplex 3015 Fiber II เครือ่งจกัรมคีวามแขง็แรงทนทาน
ด้วยน�้าหนัก 14,500 กิโลกรัม ติดตั้งระบบเคลื่อนที่ของ 
พาเลทด้วยเฟืองสะพานเฉียง ที่ท�าให้สามารถท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นย�าสูง สามารถเลือกพลังงาน
เลเซอร์ได้ ตั้งแต่ 2 kW, 4 kW และ 6 kW

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของ KRASSTEC 
ที่ต ้องการน�าเสนอเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ 
การผลิต ผ่านนวัตกรรมเครื่องจักรสมัยใหม่แบรนด์ชั้นน�า 
อย่าง MAZAK เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของผูป้ระกอบการ
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างแท้จริง

INTELLIGENT MONITORING FUNCTIONS
ฟังก์ชั่นตรวจสอบสถานะอัจฉริยะ

สถานะในการท�างานของเครื่องเลเซอร์สามารถที่จะ 
ตรวจสอบได้จากอุปกรณ์เซน็เซอร์ทีต่ดิตัง้มากับหวัตดั เพือ่เชค็
การเจาะและตรวจจับข้อผิดพลาด อาทิ การเกิดการเผาไหม้ 
หรอืไอพลาสม่า (Burning or plasma) เมือ่ส่ิงผดิปกตถิกูตรวจพบ  
การท�างานจะถูกแก้ไขหรือหยุดการท�างานเพื่อให้ได้การตัด 
ที่มีคุณภาพสูงสุด

การตรวจจับการเจาะ (Pierce Detection)

การตรวจจับพลาสม่า (Plasma Detection)

การตรวจจับการเผาไหม้ (Burn Detection)

Automatic Nozzle Changing

Pierce Detection
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