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HACO FIBER LASERS

Fiber Lasers
Vlakbedlasers

Gecombineerde lasers
Buislasers
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SNIJKOPPEN

Precitec ProCutter met Auto Focus

Precitec LightCutter met Auto Focus

Belangrijkste voordelen

Belangrijkste voordelen

De nieuwste ProCutter heeft nog betere prestaties en meer automatisatiemogelijkheden. Sneller, beter en sterker 
dan ooit tevoren, zoals lasersnijden moet zijn. 
De betrouwbaarheid en het vermogen zijn vervolmaakt, tot 15 kW, met de mogelijkheid van automatische  
nozzle wisseling. 

(Andere merken van snijkoppen beschikbaar op aanvraag)

De Precitec LightCutter is de perfecte oplossing om efficiënt en kostbesparend  te lasersnijden. 
De nieuwste toevoeging aan de LightCutter-familie werd ontworpen voor gemiddelde 
vermogens, tot 4 kW, voor alle metalen zonder verlies van snijkwaliteit. Zelfs mild staal, 
roestvrij staal en aluminium zijn geen uitzondering op deze regel. 

• Gemotoriseerde focus aanpassingen voor 
automatische machine-instellingen en piercing 

• Lichtgewicht en compact ontwerp voor snelle 
acceleratie en snijsnelheden

• Driftvrije  en snelle afstandsmetingen
• Permanente controle van het 

beschermingsvenster 
• Volledig stofdichte snijkop, met 

beschermlenzen

• Weergavedisplay  met LED-licht
• Uitvoer van sensordata via 

Bluetooth® naar APP en 
machinebesturing mogelijk

• Drukcontrole in de nozzleregio  
(gassnijden) en in de kop

• Uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding

• Zeer hoge snijsnelheden en 
optimale kwaliteit.

• Gemotoriseerde focus aanpassing
• Verschillende fiber koppelingen (QBH, D)
• Weergave van de focuspositie op de voorzijde 

van de snijkop
• Focuspunt tot 23 mm
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SNIJKWALITEIT

LASERBRONNEN

Het begint allemaal bij de (Laser) bron

Belangrijkste voordelen 

De Fiber laserbron is een cruciaal component van onze hoog performante machines. Dit is waarom HACO 
gekozen heeft voor IPG & Raycus als partners voor het kloppende hart van hun HFL reeks. Beide bedrijven hebben 
uitgebreide ervaring met de ontwikkeling én productie van hoog kwalitatieve laser bronnen. Hoge vermogens, laag 
verbruik en superieure straalkwaliteit zijn slechts enkele van de voordelen van Fiber Lasers zonder in te boeten 
op prijs. 

• Hoogwaardige lichtstraal
• Betrouwbaarheid
• Ultrahoog vermogen
• Hoog elektro-optisch omzettingsrendement
• Compacte structuur
• Geen onderhoud nodig. 

• Milieuvriendelijk
• Laag stroomverbruik
• Eenvoudige installatie
• Mobiel
• Duurzaam
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VLAKBEDSYSTEMEN

HFL A reeks
Economisch snijden

HFL X reeks
Compact snijden

HFL H reeks
Snijden met gemiddeld vermogen. 

Modellen 3015
Laservermogen 1,0 - 3,0 kW

Meerassige positioneersnelheid 140 m/min

Max. versnelling 1,4 g
Eigenschappen Gemakkelijk transporteren en snelle installatie

Modellen 4020, 6020, 6025, 8025
Laservermogen 3,0 - 15,0 kW

Meerassige positioneersnelheid 169 m/min

Max. versnelling 2,0 g
Eigenschappen Grootste inzetbaarheid & capaciteit

Modellen 3015, 4020, 6020
Laservermogen 1,0 - 4,0 kW

Meerassige positioneersnelheid 140 m/min 

Max. versnelling 1,4 g
Eigenschappen kosteneffectieve bestseller
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HFL E reeks

VLAKBED & BUIZEN COMBISYSTEMEN

VOORBEELDEN

Laservermogen HFL E-22EQ
HFL E-35Q
HFL E-35HQ

1,0-4,0 kW
1,0-4,0 kW
6,0 kW

Tafelafmetingen HFL E-22EQ
HFL E-35Q
HFL E-35HQ

3015, 4020, 6020 
3015, 4020, 6020 
4020, 6020

Buisafmetingen Max. lengte 6,5m

Max. diameter buis HFL E-22EQ ø
☐

20-210 mm
20*20 mm - 150*150mm

HFL E-35Q ø
☐

20-210 mm
20*20 mm - 230*230mm

ø
☐

20-210 mm
20*20 mm - 230*230mm

Eigenschappen Digital aangestuurde pneumatische klauwplaten
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BUIZENLASERS

HFL TH65
Economische buizenlaser

HFL TM65
Buizenlaser voor kleine diameters

²

Laservermogen 1,0 - 3,0 kW
Rotatiesnelheid 140 rpm

Meerassige positioneersnelheid 161 m/min

Buisafmetingen Max. lengte 6,5m 
ø 10-100 mm

 ☐ 10*10 mm - 70*70 mm

Eigenschappen Digital aangestuurde pneumatische klauwplaten

Laservermogen 1,0 - 3,0 kW
Rotatiesnelheid 100 rpm

Meerassige positioneersnelheid 117 m/min

Buisafmetingen Max. lengte 6,5m 
ø 20-210 mm

☐ 20*20 mm - 150*150 mm

Eigenschappen Pneumatische klauwplaten
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HFL TS65
Buizenlaser voor grote diameters

HFL TP65S
Voor 3D en grote diameters

 

Laservermogen 1,0 - 3,0 kW
Rotatiesnelheid 120 rpm

Meerassige positioneersnelheid 144 m/min

Buisafmetingen Max. lengte 6,5m 
ø 12-254 mm

☐ 12*12 mm - 200*200 mm

Eigenschappen Digital aangestuurde pneumatische klauwplaten

 

Laservermogen 1,0 - 3,0 kW
Rotatiesnelheid 120 rpm

Meerassige positioneersnelheid 161 m/min

Buisafmetingen Max. lengte 6,5m 
ø 12-254 mm

☐ 12*12 mm - 200*200 mm

Eigenschappen Digital aangestuurde pneumatische klauwplaten
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Deze catalogus is ter illustratie en wordt als niet bindend beschouwd.
HACO behoudt zich het recht voor om op elk moment wijizigingen aan te brengen. zonder voorafgaande kennisgeving.


