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Modelo
Nomenclatura comercial do modelo
Ressonador
Potência nominal do laser
Controlador 
Acionamento dos eixo  X e Y
Controle do acionamento
Máxima área de trabalho   X x Y x Z
Velocidade de posicionamento X x Y
Velocidade de processamento
Incremento mínimo do controlador
Altura de trabalho da mesa

Instalação Elétrica

Peso da máquina (ressonador incluso)

W

mm
m/min
m/min

mm
mm
kVA
kVA

kg

LCG-3015AJⅡ
LCG3015AJⅡ

Laser de Fibra por LD
3000

AMNC-3i
Pinhão e cremalheira helicoidal

Eixos X, Y, Z (controle simultâneo) + eixo B + eixo CF
3070 x 1550 x 100

170
0 ~ 120 (velocidade máxima de comando)

0,001
940
4,0

10,4
9100

■Especificações da máquina

Máquina
Ressonador

■Dimensões Unidade: mm

LCG-3015AJⅡ (C: 10136 x L: 2840 x A: 2274)

L

W

H

Jun. 2019
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Este produto utiliza laser invisível de classe 4 para 
processamento e laser visível de classe 3R para posicionamento

●Laser invisível 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 Classe 3R: evite a exposição direta dos olhos.

Por questões de segurança leia as instruções do manual 
antes de operar este equipamento.

*Em função de melhorias, o equipamento, seu aspecto e suas especificações estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio.
*Os nomes oficiais do modelo das máquinas e unidades descritas neste catálogo não são hifenizados.
*Utilize os nomes registrados do modelo em caso de tratativas com autoridades públicas, para uso em 
instalação, exportação ou financiamento. A ortografia hifenizada é utilizada em algumas partes do 
catálogo para facilitar a leitura.

●Durante o uso desse produto, equipamentos de segurança devem ser usados.

A matriz da AMADA é certificada e registrada no ISO14001.
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Máquina a laser de fibra 
de Alta Performance
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LCG-3015AJⅡ Nova Tecnologia

O mais recente modelo da série LCG-AJ da AMADA, máquina de laser de fibra padrão global.
Sistema de corte a laser de fibra com alta eficiência adequada para processar uma ampla gama de materiais.

Melhor Produtividade

Expansão da Capacidade de processos

Opções de Flexibilidade

Processamento de vários materiais 
sem requerer troca de lentes
- Redução de setup oneroso e defeitos de corte.

- Troca e calibração automática de bicos.
- Mínimo tempo de parada da máquina para setups.
- Diversos materiais e espessuras podem ser
processados com operação automática.

- Diferentes materiais e espessuras podem ser
processados sobre a mesma mesa de corte.

- Maior flexibilidade para trabalhos emergenciais.

Corte com Ar de Alta Pressão
- Expansão de espessuras processáveis com gás

de assistência de alta pressão.
- Alta qualidade e redução de custo
operacional ao mesmo tempo.
(Elimina necessidade de retrabalhos das
peças cortadas)

Marcação profunda (deep etching)
- O sensor do eixo Z de alta abertura permite

realizar marcação profunda permitindo identificação
de peças mesmo depois do processo de pintura.

Soluções Avançadas de Automação
Configuração flexível de acordo com o layout da fábrica.
Otimização de eficiência com carga/descarga automática.
Ciclo de produção com estabilidade.

Esteira de cavacos no eixo X (Opcional)
Dispositivo essencial para configuração com 
automação. O transportador leva cavacos e peças 
pequenas até a bandeja frontal facilitando a limpeza 
para longas horas de produção.

Sistema de Suporte Digital Remoto
O status em tempo real de operação e manutenção 
da máquina é facilmente "visualizado" conectando-se 
à solução "IoT V-factory" da Amada para dar maior 
suporte à estabilidade de produção.
A Amada apoia a sua produção com “Visualização, 
Vigilância e Evolução” como um conceito.

*TK descrito neste catálogo refere-se ao sistema separador de peças.

Chapas finas Espessuras intermediárias

Espelho A/O Espelho A/O

Lente Lente

Drástica redução de custos

Média Versatilidade Alta Versatilidade

LCG-AJ convencional (3kW) Nova LCG-AJII Laser (3kW)

difícil identificação Fácil identificação

Marcação padrão Marcação larga e profunda

Antes Depois

Antes After

Gás de corte: N2 Gás de corte: Ar

Custo Operacional
Convencional

(N2)

Corte c/ Ar

Trocador de paletes de 
alta velocidade

Esteira de cavacos 
do eixo X

IoT Service

AMADA IoT

MPL-C ASFH+TKL AS-T MARS

Máquina a laser de fibra 
de Alta Performance

Trocador automático de bicos
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