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G3015A: A LEGNÉPSZERŰBB
A HSG KÍNÁLATÁBAN
A G3015A típus magasan vezeti az eladási
statisztikát a HSG-nél. Míg 2016-ban 800 db
került értékesítésre, 2017-ben csak novemberig már 1200 db. A G3015A sikere az ár/
érték arányban rejlik. A G szériánál ismert,
fentebb részletezett fejlett műszaki megoldásokat tartalmazza a következő további
fejlesztésekkel és lehetőségekkel:
• Alapfelszerelés az asztalváltó. A 2 db munkaasztal
cseréje kb. 15 mp-et vesz igénybe. Automata és
kézi üzemmódban használható.
• A lézerfej Prectiec Procutter, amely a G3015C - hez
képest fejletteb modell.
• Komplett ipari burkolat, amely által a G3015A akár
8 kW-os teljesítménnyel is rendelhető.
A megnövelt CNC mechanikai komponenseknek köszönhetően a maximális vágási
sebesség 120 m/perc 1.5 G gyorsulással. A
visszatérési pontosság itt is 0.05 mm/1000

mm, a pozícionálás pedig 0.03 mm-es
pontossággal történik. A G3015A szintén
IPG lézerforrással érkezik 1 kW-tól 8 kW - ig
választható teljesítményekkel. Szénacél maximum 22 mm, rozsdamentes acél 12 mm
vastagságig vágható (4kW).

A HSG márka bevezetéséről Magyarországon a Signdepot Europe Kft. gondoskodik.
A cég 12 éves tapasztalattal rendelkezik
lézergravírozó, lézervágó és nyomdaipari berendezések forgalmazásában. Bár a
HSG hazánkban új (2016-tól elérhető a Kft.
kínálatában), de már elismert név nemzetközi viszonylatban. A Signdepot a gépbeszerzés összes lépésénél megbízható
hátteret ad és minden ajánlati ár komplett
megoldásra vonatkozik, drága külön vásárolható opciók és szolgáltatások nélkül:
gép, szoftver, szállítás, beüzemelés és oktatás, valamint vásárlás utáni támogatás és
szerviz.

FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Típus

G3015C

Munkaasztal

3000x1500 mm

IPG fiber lézer
Max. vágás sebesség
Max. fej gyorsulás
Él- és távolságérzékelő, autofókusz
Visszatérési pontosság
Burkolat
Asztalváltó
Max. anyagvastagság / szénacél
Max. anyagvastagás /rozsdamentes acél
Vágószoftver
Nesting (optimalizált anyagfelhasználás,
különböző rendezési algoritmusok)
Gépsúly
Gépméret
Garancia
Szerviz

ProdEngineer

500 W, 700 W, 1 kW
100 m/perc
1G

Nincs
Nincs
10 mm (1 kW)
5 mm (1 kW)
CypCut

G3015A
3000x1500 mm / 4000x2000 mm /
6000x2000 mm
1 kW, 1.5 kW, 2 kW, 3 kW, 4k W
120 m/perc
1.5 G
Alap funkció
0.05mm/m
Van
Van (15 mp)
22 mm (4 kW)
12 mm (4 kW)

Alapfunkció
3300 kg
4600x2750x1500 mm

7500 kg (asztalváltóval)
8500x300x1900 mm (asztalváltóval)
12 hónap
Magyarországi szerviz

