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2НУКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

 „НУКОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
В следствие увеличен обем на работа и разширение на обхвата на дейността си през последните години, „Нукон България“ ЕООД пое стъпка в 
развитието си и построи триетажна сграда, всеки от чийто етажи с площ по 300м² и 500м² обучителен и тренировъчен център. Клиентите ще имат 
възможност да видят моделите на машините в шоу-рум и да тестват работния процес в производствената база. Следващата стъпка е да се построи 
допълнителна пристройка към сградата, чиято площ е 1 750м².

Ние от фирма Нукон България сме наясно със затрудненията, които много собственици и управители на фирми за производство и обработка на 
метални изделия срещат, при намиране на качествено технологично оборудване на достъпни цени. Друг техен проблем е свързан с бавното сервизно 
обслужване на машините, тъй като повечето са внос от чужбина и продавани от дилъри без собствена база и технически екип. 

Ние можем да решим тези проблеми като предлагаме нови качествени машини за металообработка на листов материал, висок клас на справедлива 
цена, бързо и качествено сервизно обслужване от технически екип специалисти в нашата база в гр. Пловдив, България. Поддържаме резервни части 
на склад и осигуряваме бърза доставка при нужда. 

Резултатът за клиентите ни е ново, ефективно оборудване, повишаване на конкурентоспособността, увеличаване на капацитета за 
производство и обработка, увеличаване на печалбата, непрекъснат производствен процес благодарение на навременното сервизно 
обслужване.
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ЛАЗЕРНИ 
ТЕХНОЛОГИИ
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4ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Критерии при избор на металорежеща машина

Оптимална дебелина на 
рязане на материала

Фибер лазер 0.2-18mm

Плазмено 
рязане 18-35mm

Газо-
кислородно 

рязане
35-350mm

Ø при пробиване на дупки в 
материала

Фибер лазер
Min Ø = 

Дебелина на 
материала / 2

Плазмено 
рязане

Min Ø = 
Дебелина на 
материала

Min Ø = 
Дебелина на 
материала * 2

Газо-
кислородно 

рязане

Точност при позициониране

Фибер лазер 0,05mm

Плазмено 
рязане 0,05mm

Газо-
кислородно 

рязане
0,05mm

Точност при повторение

Фибер лазер 0,02mm

Плазмено 
рязане 0,01mm

Газо-
кислородно 

рязане
0,01mm
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5 ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Технология на лазери с фибро оптичен източник

Диодни молекули изпомпват светлинно 
излъчване към активните влакна

Оптични активни влакна с легиряни 
ядра (Итербиеви) и двойна обвивка, 

където излъчената светлина стимулира            
ядрото.

Транспортиращото оптично влакно 
извежда мощността от модула.

1 2 3

1

2

3
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6ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Сравнение между лазерно рязане с 
фибро оптичен източник и CO2

Мощност: 3kW CO2 Фибер лазер

Лазерна технология Лазер, базиран на смес от газове, при което 
светлината се усилва от молекулите на CO2.

Лазер, изпомпван и усилван от диоди с 
легирани влакна, състои се главно от влакна.

Отразяваща способност

CO2  лазерите са по-малко ефективни за рязане 
на силно отразяващи материали, тъй като голяма 
част от лъча не се абсорбира от материала и се 
отразява обратно към източника. В резултат на 
това са необходими по-високи нива на мощност 
за рязане в сравнение с фибер лазерите.

Изисква се много по-малко енергия за рязане 
на отразяващи материали като алуминий или 
мед, тъй като лазерната енергия се поглъща от 
материала. Това дава възможност за високо 
качество на рязане и по-висока ефективност 
в сравнение с другите системи за лазерно 
рязане.

Издръжливост Само около 20,000 работни часа От 50,000 до 100,000 работни часа

Консумация на енергия
Висока консумация
Лазерен източник: 54 kW
Охладител: 32 kW 

Ниска консумация
Лазерен източник: 14 kW
Охладител: 11kW 

Профилактика 
и сервизно обслужване

Разходи за сервизно обслужване:
60 000 лв./годишно
Консумация на газ:
азот, CO2, хелий
Разходи за газ: 13 лв./ч.
Калкулация: 13лв./ч. * 20ч./ден * 250 дни
65 000 лв./годишно

• Минимални изисквания за поддръжка
• Ниски разходи за резервни части
• Не се налага почистване или регулиране на 
стъклата по пътя на лазерния лъч (защото той 
не се насочва чрез огледала)

Енергийна ефективност Едва 6-7% Над 35%

Оптичен път на лазерния лъч
Огледала, насочващи посоката на лазера
Значителни загуби в качеството на лъча и спадове 
в мощността

Гъвкав кабел (с дължина до 50m)



Нукон България ЕООД|бул. Асеновградско шосе, р.Бунар Йолу, масив 11 | 4101 Куклен | T: +359 32 940 969 | info@nukon.bg | www.nukon.bg

7 ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Сравнение между лазерно рязане 
с фибро оптичен източник и CO2

CO2

 > Огледало с 90° пречупване  
– 1 брой

 > Колиматор  
– 2 броя

 > Пречупващо огледало  
– 1-5 броя

 > AFC огледало  
– 1 брой

 > Насочване на лъча 

Фибер лазер

 > Фибер кабел за пренос на лъча

 > Колиматор – 1 брой

 > Не се изисква насочване на лъча
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8ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Сравнение на количеството консумирана енергия при 
лазерно рязане с фибро оптичен източник и CO2

Обикновена 
стомана  
0,8mm

Обикновена 
стомана  
1,5mm

Алуминий  
1mm

Неръждавейка 
2mm

Месинг  
2mm

Мед  
5mm

Фибер лазер CO2

Kw
/h
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9 ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Преимущества на фибер технология за лазерно рязане

 > Светлинен източник: лазерни диоди с ниска енергийна консумация

 > Активна среда: легирани йони на итербий

 > Активно влакно: фибро кабел с два слоя обвивка и лазерна мрежа на Браг 
(FBG)

 > Дължина на вълната: 1,0nm (в близост до инфрачервените лъчи)

 > Скорост: изключителна бързина при тънки листове

 > Оптичен път: лазерният лъч се доставя чрез кабел, няма огледала

 > Енергийна ефективност: 35%

 > Ниски експлоатационни разходи

 > Ниски разходи за профилактика в дългосрочен план

 > Оптимална абсорбация на лъча от материала

 > Безпроблемно рязане на цветни метали и сплави 

 > Опростена конструкция

 > Условията на околната среда не влияят на работния процес  
(влажност, прах, вибрации)

 > Не се изисква насочване на лазерния лъч

 > Удължено работно време на лазерните диоди: 100 000 часа

 > Допълнително място и опция за надграждане на лазерната мощност
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10ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Задвижване и позициониране на фибер лазер

Недостатъци на 
линейните мотори:

 > Процесът не е непрекъснат – връщат се към нулева 
позиция

 > Висока технология без адекватно след сервизно 
обслужване

 > Намагнетизират се и по тях се прикрепят стружки

 > Висока енергийна консумация

 > Изискват допълнителен охладител

Защо NUKON използва рейки и зъбни 
колела, задвижвани от серво мотори?

 > Непрекъснат процес на работа

 > Прецизни и добре изпитани

 > След достигане на максималния връх, скоростта 
на задвижване се редуцира, но не повлиява 
качеството на рязане

 > Оптимизирана енергийна консумация 

Серво мотори
+ Рейки и зъбни колела Линейни мотори

Скорост на ускорение (G) 1,5G 3G

Скорост по осите 120m/min 200m/min

Допълнителна консумация на енергия 0kW/h +20kW/h

Точност на позициониране ±0,05mm ±0,01mm

Точност при повторение ±0,02mm ±0,01mm
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11 ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

Технологични възможности на рязане

1KW 2KW 3KW 4KW 4KW 
CutLine 6KW 6KW 

Cutline 8KW 8KW 
Cutline 10KW 12KW

МАТЕРИАЛ GAS MOДEЛ Eco

Eco 
Nf Pro 

Rex 
VentoFlex 

Eco 
Nf Pro 

Rex 
VentoFlex 

Eco
Nf Pro 

Rex 
Vento 

VentoFlex 

Eco
Nf Pro 

Rex 
Vento 

VentoFlex 

Nf Pro 
Rex 

Vento 
VentoFlex 

Nf Pro 
Rex 

Vento 
VentoFlex 

Nf Pro 
Vento 

VentoFlex

Nf Pro 
Vento 

VentoFlex

Nf Pro 
Vento 

VentoFlex

Nf Pro 
Vento 

VentoFlex

Обикновена 
стомана O₂ 8 mm 16 mm 18 mm 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 20 mm 30 mm 25 mm 30 mm

Неръждаема 
стомана N₂ 4 mm 6 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm   30 mm

Алуминий N₂ 3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Месинг N₂ 2 mm 3 mm 5 mm 6 mm 8 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 20 mm 20 mm

Мед O₂ 2 mm 3 mm 5 mm 6 mm 8 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Макс. Енергийна Консумация
(валидна при машини със серво мотори) 16 kVA 24 kVA 28 kVA 32 kVA 32 kVA 48 kVA 48 kVA 65 kVA 65 kVA 85 kVA 105kVA
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ФИБЕР-ЛАЗЕРНИ 
МЕТАЛОРЕЖЕЩИ 

МАШИНИ
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13 ФИБЕР-ЛАЗЕРНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

ECO S LINE 315

 >  Стандартен размер на масата: 1500х3000mm

 >  Мощност на лазерния източник: 1kW / 2kW / 3kW / 4kW

 > Бърза смяна на работната маса: директна (без повдигане на маси)

 > Ниска консумация на енергия: 16kVA/24kVA/28kVA/32kVA

компактни размери
енергийна ефективност
висока скорост
прецизна работа

Еco S Line PRO
fiber laser series
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14ФИБЕР-ЛАЗЕРНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

VENTO

 > Стандартен размер на масата: 1500х3000mm / 2000х4000mm / 2000x6000mm

 > Мощност на лазерния източник: 4kW / 6kW / 10kW / 12kW

 > Бърза смяна на работната маса: чрез хидравлика

 > Ниска консумация на енергия: 32kVA / 48kVA / 65kVA / 85kVA / 105kVA

 > Високи скорости и капацитет на рязане

 > Иновативен индустриален дизайн

подсилена конструкция
енергийна ефективност
висока скорост
прецизна работа

VENTO
fiber laser series
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15 ФИБЕР-ЛАЗЕРНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

VENTO FLEX COMBINE

 > Стандартен размер на масата: 1500х3000mm / 2000х4000mm / 2000x6000mm

 > Мощност на лазерния източник: 2kW / 3kW / 4kW / 6kW

 > Бърза смяна на работната маса: чрез хидравлика

 > Ниска консумация на енергия: 32kVA / 37kVA / 45kVA / 58kVA / 65kVA / 88kVA

 > Рязане на тръби и профили

 > Иновативен индустриален дизайн

ротационно рязане
енергийна ефективност
висока скорост
прецизна работа

VENTO Flex
fiber laser series
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16ФИБЕР-ЛАЗЕРНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

NF PRO СЕРИЯ

 > Възможности за различни размери на работната маса: 1500х3000mm / 2000х4000mm / 2000x6000mm

 > Мощност на лазерния източник: 2kW / 3kW / 4kW / 6kW

 > Бърза смяна на работната маса: чрез хидравлика

 > Ниска консумация на енергия: 24kVA / 28kVA / 32kVA / 48kVA

 > Високи скорости и капацитет на рязане

 > Конвейерна система за събиране на детайли, отрезки и прах

подсилена конструкция
голяма площ
висока скорост
прецизна работа

NF PRO
fiber laser series



Нукон България ЕООД|бул. Асеновградско шосе, р.Бунар Йолу, масив 11 | 4101 Куклен | T: +359 32 940 969 | info@nukon.bg | www.nukon.bg

17 ФИБЕР-ЛАЗЕРНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

NF PRO EXTREME

 > Специални размери на работната маса: 12000х8000mm / 2000x1000mm

 > Мощност на лазерния източник: 2kW / 3kW / 4kW / 5kW / 6kW / 8kW

 > Бърза смяна на работната маса: чрез хидравлика

 > Ниска консумация на енергия: 24kW / 29kW / 37kW / 50kW / 57kW / 80kW

 > Високи скорости и капацитет на рязане

 > ГОЛЕМИТЕ РЕЗУЛТАТИ ИЗИСКВАТ ГОЛЕМИ МАШИНИ!
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18ФИБЕР-ЛАЗЕРНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

REX 315 PP

 > Стандартен размер на масата: 1500х3000mm

 > Мощност на лазерния източник: 2kW / 3kW / 4kW / 6kW

 > Бърза смяна на работната маса: чрез хидравлика

 > Ниска консумация на енергия: 24kVA / 28kVA / 32kVA / 48kVA

 > Високи скорости и капацитет на рязане

 > Опция за рязане на тръби: Ø30-Ø130,  максимална дължина: 3m, дебелина на стената: 8mm и 10cm минимален остатък)

ротационно рязане
иновативно решение
висока скорост
прецизна работа

REX pipe cutting
fiber laser series
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19 ФИБЕР-ЛАЗЕРНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

NK T125

 > Максималното напречно сечение на профилите: 125mm X 125mm за квадратни профили Ø160mm

 > Максимална дължина на профилите: 6500 мм

 > Автоматична система за зареждане на профилите в машината

 > Мощност на лазерния източник: 1kW / 2kW / 3kW

 > Високи скорости и капацитет на рязане

 > Подходяща за рязане на тръби, квадратни профили, правоъгълни и овални профили

ротационно рязане
aвтоматично зареждане
висока скорост
прецизна работа

NK T125
fiber laser series
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20ФИБЕР-ЛАЗЕРНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

NK T160

 > Максималното напречно сечение на профилите: 160mm X 160mm за квадратни профили Ø160mm

 > Макимална дължина на профилите: 6500mm

 > Автоматична система за зареждане на профилите в машината

 > Мощност на лазерния източник: 1kW / 2kW / 3kW

 > Високи скорости и капацитет на рязане

 > Подходяща за рязане на тръби, квадратни профили, правоъгълни и овални профили

ротационно рязане
aвтоматично зареждане
висока скорост
прецизна работа

NK T160
fiber laser series
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21 ФИБЕР-ЛАЗЕРНИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

X5  5-осен фибер лазер

 > Инсталационна площ: 6700mm x 7430mm x 3700mm NxLxH)

 > Работен обхват (x, y, z): 3000mm x 1300mm x 600mm

 > Ротационен чейнджър: 4000 mm

 > Опции за лазерна мощност: 2kW / 3kW / 4kW

 > Опции от 2 или 3 станции.

 > Разработена за рязане на голямо разнообразие от 3D формиращи части чрез огромно работно пространство

пет-осно рязане
сложни 3d детайли
висока скорост
прецизна работа

X5 5-axis
fiber laser series
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
 СИСТЕМИ ЗА 
ЗАРЕЖДАНЕ
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LIFT TECH – СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Възможност за едновременно обслужване на две машини и поемане на листове 
от три различни места
С LIFTTECH Лазерната машина оперира с повишена ефективност и производствен капацитет. 

LIFT TECH намалява оперативните разходи като увеличава производителността чрез свързването на склад и 
лазерна машина. 

LIFT TECH работи с ECO-S LINE 1530, NF PRO 315

 > Специално конструирани 
редуктор и мотор

 > Позициониране чрез серво мотори

 > Суха вакуумна помпа с капацитет 
25 м3 / час

 > Вендузи с двойно вакуумно 
захващане Schmalz

АВТОМАТИЗАЦИЯ - СИСТЕМИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
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24АВТОМАТИЗАЦИЯ - СИСТЕМИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

N-LIFT – СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

N-LIFT намалява заеманото простраство с компактният си дизайн.
N – LIFT е конструирана за автоматично подаване на метални листове към лазерните машини

С N-LIFT лазерната машина оперира с повишена ефективност и капацитет

N-LIFT намалява заеманото простраство с компактния си дизайн. N-LIFT, благодарение на 
системата за автоматизация може да се програмира.
За Нукон Машини REX , VENTO , NF PRO 315

 > Сензори за безопасност на 
работното място

 > Подвижна структура със ъгъл на 
завъртане 76°

 > Суха вакуумна помпа с капацитет  
25 м3 / час

 > Вендузи с двойно вакуумно 
захващане Schmalz
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25 АВТОМАТИЗАЦИЯ - СИСТЕМИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

EXPERT LIFT COMPACT  
СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 

И РАЗТОВАРВАНЕ

Зареждането и събирането се извършват автоматично с EXPERT LIFT COMPACT.
Увеличава утилизацията при едновременна работа на системи за зареждане и разтоварване на лазерната машина.

N-LIFT намалява заеманото простраство с компактния си дизайн. 

Осигурява решение за избор на единичен лист чрез магнит за детекция на листове и система за контрол срещу 
слепяне на листовете. 

 > Компактен дизайн, подходящ за една 
машина

 > Вибрационна система за отделяне на 
слепени листове

 > Възможност за монтаж и от двете 
страни на машината

 > Разтоварване без надраскване на 
изразяните детайли
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26АВТОМАТИЗАЦИЯ - СИСТЕМИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

EXPERT LIFT TOWER
СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ ТИП 

“КУЛА”

Expert lift Tower осигурява отлично решение за непрекъснато производство, 
комбинирайки автоматизирана смяна на палетите и компактна техника на 
складиране
Подобрена ефективност на операциите в следствие на автоматизирането

Подобряване на качеството в следствие на преноса на листове без надраскване и деформиране

Поддържа непрекъснато рязане
За Нукон Машини 315 и 420

 > Пълна интеграция с машината

 > Модулната структура 

 > Компактно разположение

 > 75% спестено време за зареждане и 
разтоварване

 > Бърза, надеждна и лесна употреба
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ЛАЗЕРНИ
ГЕНЕРАТОРИ
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28ЛАЗЕРЕН ГЕНЕРАТОР

Лазерен генератор

IPG:
 > Изходна мощност на източника от 500-8000W 

 > Минимални оперативни разходи 

 > Качеството на лазерния лъч се запазва отлично 

 > Голям работен обхват при малък Ø на фокуса 

 > Над  35% енергийна ефективност 

 > Модулна структура с възможност за надграждане на 
мощността 

 > Конструиран на принципа „Свържи и стартирай“ 

 > Лесен за монтаж и експлоатация 

 > Гъвкав и износоустойчив кабел за пренос на лазерния лъч   

 > Продължителна работа на диодите: над  100 000 часа 

 > Изисква минимално охлаждане
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29 ЛАЗЕРЕН ГЕНЕРАТОР

Лазерен генератор:

NUKON  NLIGHT CUT LINE:
NUKON CUT LINE разполага с програмируемо качество на лъча, осигурено 
с новаторска фибро технология. 

Бързата настройка на размера на лазерният лъч оптимизира производителността на 
машините във всички метали и дебелини. 
Потребителите могат да превключват от малки малък размер на лъча за максимален 
оптичен интензитет - идеален за рязане на тънък материал и за обработка с азот - до 
дебели лъчи с форма на поничка, използвани за рязане на дебел материал с качество 
на ръбовете като на CO2. 
CUT LINE дава възможност за разработване на многофункционални машинни 
инструменти, така че работилниците и фабриките да разширят конкурентното си 
предимство. 
Вече не трябва да избиратe между закупуването на множество инструменти,  да приемате  
по-ниската  производителност на съществуващите инструменти или използването на 
сложни, скъпи и крехки оптични технологии или методи на комбинация от лъчи.

В миналото, диаметрите на лазерния лъч се задаваха като 50, 
100 и 150 микрона според изискванията на клиента на базата 
на дебелината на материала.
С новата ни технология, разработена от инженерите на NUKON, 
сега ние произвеждаме нашите машини с вградени параметри 
за автоматично регулиращи се диаметри на лазерния лъч, 
подходящи за всяка дебелина на материала.
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30СИСТЕМИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТРЕЗКИ

Системи за събиране на отрезки

ECO S LINE и REX PP:
 > Снабдени с клапи под работната зона
 > Автоматично отваряне и затваряне
 > В синхрон с движенията и местоположението на 

режещата глава
 > Навременно събиране на отрезки и метален прах
 > Осигурява чистота на работния процес
 > Оптимизиране на енергийната консумация

VENTO и NF PRO: 
 > Конвейерна система
 > Отделни транспортни линии
 > Улеснява събирането на отрязаните детайли
 > Събира ненужните отрезки и метален прах
 > Осигурява чистота на работния процес
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VENTO и NF PRO: 
 > Конвейерна система
 > Отделни транспортни линии
 > Улеснява събирането на отрязаните детайли
 > Събира ненужните отрезки и метален прах
 > Осигурява чистота на работния процес

РЕЖЕЩА 
ГЛАВА
NLCH
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32РЕЖЕЩА ГЛАВА NLCH

Режеща глава NUKON NLCH

Спецификации:
 > Висока ефективност при 

продължително рязане
 > Вертикално движение по Z оста до 

30 m/min
 > Високо ускорение по хоризонтала 

до 4G
 > Ефективност на оптичната 

система до 10 kW
 > LED сигнализатори за всички 

компоненти и функции на 
режещата глава

 > Моторизирано позициониране на 
фокуса (автоматичен фокус)

 > Здрав алуминиев корпус
 > Наблюдение на всички оптични 

компоненти, управление на 
процесите и сигнализация през 
ЦПУ управлението

 > Възможност за контролирано 
рязане чрез цифрова 
комуникация с вграден EtherCAT

 > Вграден сензор за налягането на 
газовете

 > Система за насочване на газовете
 > Сензор за пробиване и 

отражение

Оптични характеристики: 
 > Сензор за контрол на 

замърсяване и температурата
 > Функция за предотвратяване на 

повреди по оптиката
 > Сензор за контрол на 

пробиването
 > Водно охлаждане на 

колиматорната и фокусната 
леща

 > Възможност за подмяна на 
леща и колиматор в база на 
клиента

 > Система за автоматично 
калибриране на оптиката

 > Височинен контрол с 
чувствителност под 1msec

 > Следене на температурата 
на оптиката с онлайн 
потребителски панел
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ОПИСАНИЕ НА РЕЖЕЩАТА ГЛАВА
NLCH

Регулиране на 
лазерния лъч

Капацитивен
модул

Газов
поток

LED 
сигнализация за 
състоянието

LLC гнездо за 
фибер кабел

LLC държач

Монтажни
отвори

компоненти 
газови 
охлаждащ

PLC интерфейс

РЕЖЕЩА ГЛАВА NLCH
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34РЕЖЕЩА ГЛАВА NLCH

Предимства на режеща глава 
NUKON NLCH

HIGHYAG
BIMO FSC

 > Сензор за пробиване (опция)
 > Контрол на налягането в главата
 > Следене на температурата на защитното стъкло
 > Газоотвод
 > Проследяване на блендата

PRESITEC 
PROCUTTER

 > Сензор за пробиване (опция)
 > Почистване нс въздух на оптиката (опция)
 > Контрол на налягането в главата
 > Следене на температурата на защитното стъкло
 > Отделно измерване на температурата на 

колиматорната и фокусираща лещи
 > Измерване на разсейването на светлината (в една 

точка)
 > Сигнал за задно отражение
 > Температура на корпуса
 > Режещ газ, почистващ газ
 > Детекция при удар (на дюза, корпус)
 > Проследяване на блендата

NUKON NLCH
НАЛИЧИЕ НА ВСИЧКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА:

HIGHYAG
BIMO FSC И PRESITEC 

PROCUTTER

+
 > Сензор за пробиване 

(стандартно оборудване)
 > Отделно измерване на 

разсвейването на лъча от 
горното и долно защитно 
стъкло

 > Отделно охлаждане за 
колиматорната и фокусна 
лещи

 > Подмяна на лещите на 
място

 > Сигурно разпределение на 
газовете
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35 РЕЖЕЩА ГЛАВА NLCH

Режими и движения на режеща глава

B T 9

2 N O

L M J

B T 9

2 N O

L M J

B T 9

2 N O

L M J

Пр
ав

оъ
гъ

лн
а
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og
 

ju
m

p
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C

ut

Подходящият избор на метод за рязане:
 > Оптимизира работния процес
 > Гарантира отлични крайни резултати
 > Зависи от дебелината и вида на материала 

Въздушно рязане:
1. Правоъгълна траектория - безопасно рязане чрез правоъгълно 

движение
2. Frog jump – безопасно придвижване чрез повдигане 
3. Fly & Fast cut – бързо рязане без вдигане на режещата глава 

Приложение:
 > Рязане на повтарящи се форми с еднакви размери
 > Детайли със сложни контури 

Движения: линейни или паралелни
Изрязват се всички контури от едната страна -> режещата глава 
се премества и от другата -> след приключване на изрязването на 
контурите, режещата глава прави frog jump и прави външния срез.

При преминаването от един към друг контур, главата не се движи по z 
ос, но преместването е с изключен лъч.
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CAD-CAM
СОФТУЕР
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37 CAD-CAM - СОФТУЕР

Lantek Expert Cut е CAD / CAM nesting софтуер, специално проектиран 
за автоматизиране на ЦПУ програмирането на машини за рязане на листов материал (газо-
кислородно, плазмено, лазерно, водно рязане). Софтуерът е резултат от повече от 30 години опит 
в тясно сътрудничество както с производители, така и с потребители на тези видове машини. Той 
перфектно съчетава машинната технология с изискванията на клиентите за програмиране и 
управление. Lantek Expert Cut е софтуер за полагане на детайлите по листа и е проектиран по такъв 
начин, че потребителите е необходимо само да следват стъпките, посочени им от системата.

• Всички опции на Lantek Expert Cut са интегрирани в една програма. Lantek Expert е напълно 
интегриран с Lantek Integra, ERP, който предлага различни CAD / CAM / MES / ERP решения за рязането 
на листов материал и за производствения сектор. Освен това, Lantek Expert е проектиран да се 
свързва с външен ERP. 
 • Работа в екип - с помощта на опцията за плаващ лиценз множество потребители могат да 
имат достъп до системата. 
 • Библиотека за геометрични фигури - Решението Lantek Expert разполага с богата 
библиотека за детайли с различни геометрии. 
 • Отворена база данни - тази база данни е отворена и позволява на потребителя да има 
достъп до нея, за да намира части, производствени поръчки, листове и др., като използва критерии 
като: материал, дебелина, клиент, дата и т.н. 
 • 2D дизайн - Lantek Expert Cut има високоефективен 2D CAD модул, специално създаден за 
проектиране на 2D детайли от метални листове. 
 • Интелигентно импортиране/експортиране - Lantek Expert Cut може да бъде свързан с 
основните CAD системи на пазара (DXF, DWG, IGES, DSTV и др.) 
 • Тази система осигурява перфектна комбинация от автоматично, полуавтоматично и ръчно 
полагане на детайлите по листа, което позволява голяма гъвкавост и оптимална производителност. 
Комбинацията от автоматичен nesting и ръчен такъв с функции като копиране, преместване и 
завъртане се явява изключително мощен инструмент. 
 • Lantek Expert Cut позволява да се конфигурират таблици с различни материали/дебелини, 
за да се определя автоматично разстоянието между детайлите и входовете и изходите на рязането за 
различните видове контури в зависимост от материала и дебелината и качеството на рязане.
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38CAD-CAM - СОФТУЕР

Lantek Flex3D STEELWORK е усъвършенствана CAD / CAM софтуерна 
система за проектиране, полагане и изрязване на части от стандартни тръби и профили.

• Lantek Flex3d Steelwork  улеснява 3D CAD/CAM проектирането и рязането на стандартни 
профили, включително: I, U, L, H, T и квадратни или кръгли тръби. Автоматичните и полуавтоматични 
функции на софтуера за 3D полагане на детайли максимизират използването на материалите 
и оптимизират ЦПУ кода с технология за избягване на сблъсъци. Също така при широка гама 
машини програмата осигурява безопасно и ефективно изпълнение на оперативни процеси като: 
рязане, пробиване, продупчване, резбоване, маркиране, лазерно, газо-кислородно и плазмено 
рязане.

• Lantek Flex3d Steelwork е система с включена технологична база данни. Това елиминира 
необходимостта потребителят непрекъснато да въвежда информация, за да създаде програма за 
рязане на тръби и профили. 
 • Lantek Flex3d Steelwork импортира данни, генерирани от водещите CAD системи, за 
структурна стомана, използвайки DSTV, SAT и CAM файлове. Системата преобразува файловете 
DSTV, SAT и CAM в естествения формат за Lantek Flex3d, който лесно позволява на потребителя да 
прилага модификации. 
 • Lantek Flex3d Steelwork не само изпълнява основни операции като пробиване, маркиране 
и рязане, но също така създава операции по рязане от геометрия, внесени от модула Lantek 2D, и 
импортира файлови формати като DXF. Lantek Flex3d Steelwork извършва следните операции: 
• Автоматични и полуавтоматични операции - пробиване, резбоване и др. 
• Автоматични и полуавтоматични операции на рязане (лазерно, плазмено, газо-кислородно и др.) 
• Автоматични инструменти за текстови и контурни операции (гравиране, рязане на контури). 
• Макроси за рязане, които включват параметрични операции и задвижване на 5 или 6 оси на 
режещата глава (рязане под ъгъл). 
• Съхранение на обработената програма, което позволява допълнителна обработка или 
използване на остатъка от материала (тръба или профил).

• Lantek Flex3d Steelwork позволява на потребителя да симулира всяка операция от 
обработката на даден детайл чрез режещата глава. Ако получената симулация е приемлива 
за потребителя, Lantek Flex3d Steelwork автоматично ще генерира NC файла за машината и 
потребителят може да преглежда тези данни в същата среда.
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39 CNC - УПРАВЛЕНИЕ

CNC: Beckhoff Automation 

 > Всички компоненти работят в синхрон 
и са на един производител – Beckhoff, 
Германия

 > Цялостната разработка, интегриране 
и настройка на софтуера и 
компонентите е направена от 
инженерите на NUKON

 > Олекотена работа и необходимост от 
по-кратко обучение

 > Операторът има поглед върху всички 
контролни функции

 > ЦПУ, оборудвано с високоскоростен 
процесор, осигуряващ обработката 
на сложни и прецизни части и много 
малки NC блокове без загуби на 
скорост

 > Качествена работа на машината дори 
след продължителна употреба

 > Контролиране на лазерната мощност в 
зависимост от скоростта

 > Работи с газове O2 и N2 с високо 
налягане

 > Автоматичен контрол на газове

 > База данни с параметри на рязане

 > Функция за маркиране

 > Рязане на материали покрити с фолио

 > Fast Cut (рязане без повдигане на 
режащата глава)

 > Fly Cut (рязане без пробиване и с 
постоянна скорост)

 > Автоматично или ръчно определяне 
позицията на листа

 > Функция “Лазерна точка” за начална 
позиция

CNC характеристики:
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България
> ECO 315 500W
> ECO 315 1KW
> ECO 315 1KW
> ECO 315 1KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 3KW
> ECO 315 4KW
> REX 315 2KW
> REX 315 2KW
> REX 315 2KW
> REX 315 2KW
> NF PRO 315 2KW
> NF PRO 315 2KW
> NF PRO 315 2KW
> NF PRO 315 2KW
> NF PRO 315 2KW
> NF PRO 620 4KW
> NF PRO 820 4KW
> NF PRO825 4KW
> NF PRO VENTO 315 2KW
> VENTO 315 4KW
> VENTO 315 6KW
> VENTO FLEX 315 4KW
> VENTO FLEX 420 4KW

Босна и Херцеговина 
> REX 315 2KW 
> REX 315 3KW 
> REX 315 4KW 
> REX 315 4KW
> REX 315 4KW 
> NF PRO 315 2KW
> NF PRO 315 2KW 

> NF PRO 315 2KW 
> NF PRO 315 2KW 
> NF PRO 315 2KW 
> NF PRO 315 4KW 
> NF PRO 420 5KW
> NF PRO 420 5KW 
> NF PRO 620 4KW
> NF PRO 620 4KW
Сърбия 
> ECO 315 1KW 
> ECO 315 1KW 
> ECO 315 1KW 
> ECO 315 2KW 
> ECO 315 2KW 
> REX 315 2KW 
> NF PRO 315 2KW 
> NF PRO 315 2KW
> NF PRO 315 2KW 
> NF PRO 315 2KW 
> NF PRO 420 3KW
> NF PRO 420 3KW 
> NF PRO 620 3KW
> NF PRO 620 3KW 
> NF PRO VENTO 315 2KW 
> VENTO 315 4KW

Словения
> ECO 315 3KW
> ECO 315 3KW
> ECO 315 3KW 
> REX 315 4KW
> NF PRO 420 3KW
> NF PRO 620 3KW 

Хърватска
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW 
> NF PRO 420 4KW 
> NF PRO 620 4KW 
> NF PRO 620 4KW 
> VENTO 315 4KW

> VENTO 315 4KW
> VENTO 315 4KW 
> VENTO 620 6KW
> VENTO 620 6KW 

Гърция
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> NF PRO 315 4KW
> NF PRO 315 4KW
> NF PRO 420 3KW
> NF PRO 420 3KW
> VENTO 315 3KW
> REX 315 3KW
> REX 315 3KW

Украйна
> ECO 315 2kW
> ECO 315 2kW
> NK 2060 160A
> NK 2060 160A
> NK 2060 160A
> NK 2060 160A
> NK 2060 HD PLASMA
> NK 2060 HD PLASMA
> NK 2060 HD PLASMA
> NK 2060 OXY PLASMA

Румъния
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 3KW
> ECO 315 3KW
> ECO 315 3KW
> NF PRO 620 5KW
> NF PRO 620 5KW

Русия
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 3KW

> VENTO 315 4KW
> VENTO 315 4KW
> NF PRO 420 3KW
> NF PRO 420 3KW
> NF PRO 620 2KW
> NF PRO 620 2KW

Тайланд
> ECO 315 2KW
> ECO 315 2KW
> ECO 315 3KW
> ECO 315 3KW
> REX 315 4KW
> REX 315 4KW
> REX 315 4KW
> NF PRO 315 4KW

НАШИТЕ
РЕФЕРЕНЦИИ
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