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Cutting Sample

High-ended CHINESE
Laser Processing 
Technology
for Sheet Metal.
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It is predicted that laser cutting 
equipment in Chinese market will keep 
steady growth. By 2020, the amount 
will reach RMB1.9 billion. As an industry 
leader, HG Laser Engineering Co., Ltd 
keeps developing technologies to         
accelerate the development of laser 
cutting machine industry. HG LASER 
developed a new series of cost-effective 
fiber laser cutting machines, under the 
brand name of “FARLEY LASERLAB”  
- model MARVEL3000 series, providing 
a new choice for sheet metal processing. 
Light source  

Krasstec Co., Ltd. has introduced 
MARVEL3000 series CNC fiber laser 
cutting machine with 3000 watt Raycus 
laser, reduces maintenance costs and 
purchase costs, because it masters the 
core light source technology and not 
purely assembles components. 

The appearance of MARVEL3000 
series CNC fiber laser cutting machine 
is not only a new technology solution 
for customers, but also the pursuit of 
technical innovation and better        
products.

With the advantage of high precision, 
high speed and flexible processing      
(no breaking mould ), CNC Laser          
Cutting has become the preferred  
processing way for metal compositions 
in the field of sheet metal cutting,     
engineering machinery, slitting cutting, 
food machine machinery, textile         
machinery, agricultural machinery, 
computer case, electricity cabinet,    
elevator manufacturing and etc. High 
cost-performance of Farley Laserlab 
takes the fancy of  processing                  
workshop,  especially in the field of 
sheet metal and metal compositions 
processing. For more details visit www.
krasstec.com 

มีการคาดการณวาตลาดทางดานอุปกรณและเครื่องมือตัดดวยเลเซอรในประเทศจีนนั้นจะมี
การเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2020 จะมีมูลคาสูงถึง 1.9 พันลานหยวน (ประมาณ 9.87 พัน
ลานบาท) HG Laser Engineering Co., Ltd ในฐานะผูนาํทางดานอตุสาหกรรมเลเซอรจากประเทศ
จีนจึงไดเรงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องไฟเบอรเลเซอรภายใต
แบรนด FARLAY LASERLAB โดยไดพัฒนาเครื่องไฟเบอรเลเซอรรุนใหมลาสุดราคายอมเยาในรุน 
MARVEL3000 เปนทางเลือกใหมที่นาสนใจในกระบวนการตัดโลหะแผน
Light source  

บริษัท คราสสเทค จํากัด ผูแทนจําหนายสินคาอุตสาหกรรม ที่มีประสบการณตรงทางดาน
อุตสาหกรรมโลหะแผนมากวา 20 ปไดแนะนําเครื่องตัดซีเอ็นซีไฟเบอรเลเซอรรุน MARVEL3000 
ขนาด 3000 วัตตรวมกับแหลงกําเนิดเลเซอร Raycus ชวยลดตนทุนการบํารุงรักษา และคาใชจา
ยอืน่ๆไดเปนอยางด ีเนือ่งจากใชเทคโนโลยตีนกําเนิดแสงเลเซอรหลกัทีท่ีแ่ยกสวนจึงทาํใหไมมผีลก
ระทบกับอุปกรณอื่นๆ

เครื่องตัดซีเอ็นซีไฟเบอรเลเซอรรุน MARVEL3000 ไมเปนเพียงโซลูชั่นเทคโนโลยีใหมลาสุดที่
จะสงมอบใหกับลูกคาเทานั้นแตยังนําเสนอและสรรหานวัตกรรมท่ีดีที่สุดเพ่ือใหลูกคาไดรับ
ประโยชนที่ดีกวาจะเครื่องจักรอีกดวย

ดวยประโยชน และขอดีนานัปการทั้งความแมนยํา และความเร็วสูง เลเซอรตัดจึงถูกนํามาใช
ในอุตสาหกรรมตางๆอยางแพรหลาย เชน เครื่องจักรผลิตอาหาร เทคโนโลยีวิศวกรรมตางๆ 
อุตสาหกรรมทอผา เครื่องจักรการเกษตร โครงเครื่องคอมพิวเตอร ตูไฟฟา ลิฟท และอื่นๆอีก
มากมาย  FARLEY LASERLAB จงึทุมเทการพฒันาเทคโนโลยเีลเซอรตัดใหตอบสนองความตองการ
ของตลาด FARLEY LASERLAB จากประเทศจีนจึงกาวขึ้นมาเปนผูนําที่สามารถผลิตเครื่องจักร
มาตรฐานสงูระดบั High-ended ไดเปนอยางดี อานขอมลูเพิม่เตมิไดที ่www.krasstec.com 

中国市場におけるレーザー切断機は、着実な成長が見込まれており、2020年までに19億人
民元に達することが予想されています。業界のリーダーであるHG Laser Engineering Co., Ltd 
はレーザー切断機の開発を加速するためのテクノロジー開発を続けています。HG Laser は、
板金加工用の新たな選択肢として、費用対効果の高いファイバーレーザー切断機の新シリーズ
「モデルMARVEL3000シリーズ」をブランド名「FARLEY LASERLAB」のもとで開発しました。
光源の自動化

Krasstec Co., Ltd.は3000ワットのレイカス社のレーザーを備えたMARVEL3000シリーズ
のCNCファイバーレーザー切断機を紹介しました。レイカス社はコアとなる光源テクノロジー
を得意しており、単純に部品を取り付けただけの製品ではないので、維持費と購入費を削減で
きます。

MARVEL3000シリーズのCNCファイバーレーザー切断機の登場は、顧客への新しい           
テクノロジーソリューションであるだけでなく、機械のイノベーションとより優れた製品の追
求でもあります。

高い精度、高速で柔軟な加工（鋳型を壊すことがない）という強みにより、CNCレーザー
切断機は板金切断、エンジニアリング機械、スリッティング、カッティング、食品機械、繊維
機械、農業機械、コンピューターケース、電機キャビネット、エレベーター製造などの分野の
金属部分の加工に好まれるようになってきています。Farley Laserlabの高いコストパフォーマンス
は、とりわけ板金と金属類といった分野の加工工場が切望するものです。詳しい情報はこちら
へどうぞ。www.krasstec.com 

MARVEL3000 - leading the new era of high-power fiber laser  
  cutting

Sample Material

25 mm
Carbon Steel

16 mm
Brass

12 mm
Carbon Steel

16 mm
Aluminium Plate

10 mm
Stainless Steel Copper
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