FiberBora

FIBERBORA

Almira Lazer olarak 2007’den beri sunduğumuz avantajlı destek hizmetleri ve %100
sorunsuz makine politikasıyla bugüne kadar 3.000’den fazla makine satışını
gerçekleştirdik.
Kullanım alanına göre, oﬁs kullanımına uygun masaüstü ölçeği, endüstriyel kullanımına uygun büyük ve özel ölçülü lazer kesim, kazıma ve markalama makineleri
üretiyoruz, satış sonrası teknik servis hizmeti veriyoruz.
Son onbir yılda kazandığımız önemli deneyimler ve AR-GE mühendislerimizle birlikte Dünya’nın en iyi kompakt sınıf lazer kesim ve kazıma makinesi olan AEON markasını kurduk. Bugün vardığımız noktada Çin’de 3.000 m2 alanda kurduğumuz fabrikamız ile uluslararası arenada Dünya’nın en iyi markaları arasında girmenin gururunu yaşıyoruz.

2016 itibariyle müşterilerimizin sarf malzeme ve yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirdiğimiz Lazerci.com online alışveriş sitesi ile binlerce çeşit
ürünü bir cep telefonu kadar kolay erişilebilir hale getirdik.

2017 itibariyle daha dinamik bir ekip ile AR-GE, yazılım hizmetleri ve uluslararası
operasyonumuzu güçlendirerek markamızı Almira Teknoloji olarak yeniden konumlandırdık.
2017’de Türkiye’nin manyetik lineer motorları yerli üretim olan ilk lazer kesim makinesini ürettik. 3G, 120mt/dk hıza ulaştık.
2017 Dünya’nın en iyileri arasına girecek olan tamamı yerli 3D Yazıcı AR-GE sürecine başladık.

2018 itibariyle İkitelli Metro 34 Plazada hizmet vermeye başladık.
2018 Bursa İnegöl’de 6000 m2 alana sahip üretim tesisi kurduk.

FIBERBORA
Yerinde Servis Garantisi

FIBERBORA

Özellikler
• Yüksek hızlara çıkabilmek için anti şok özellikli 11.000 Kg makine ağırlığı.
• Tamamı tayvan üretimi mekanik aksamlar.
• Lazer kaynağında100.000+ Diyot ömrü.
• Raytools R+ (İsviçre) lazer kafası.
• Yüksek çözünürlüklü kontrol ekranları.
• Delta (Taiwan) Servo motor ve Kremayer tahrik sistemi.
• 500-1000-2000 Watt lazer ünitesi.
Güç Seçeneği

Fiber Lazer

Soğutma

Tam Otomatik Gazlı Su Soğutma Sistemi

Boştaki Maks. Hız

80m/dakika

İvme

2 G İvmele Hızı

Enerji

Saatte 11kva Elektrik Tüketimi
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FIBERBORA
FiberBora ısıl işlem uygulanarak
sertleştirilmiş ve hassas CNC
makineler ile işlenmiş 11.000 Kg
ağırlığında
rijit
gövdeye
ve
300cmx210cm veya 300x150cm
çalışma alanına sahiptir.

11.000 Kg
300x210cm
300x150cm

MOTOR

İTALYAN TAŞLANMIŞ
HELIS KREMAYER

1500WATT DELTA
SERVO MOTOR

Özellikler
• Uzun (Y) eksende 2 adet 1500 watt Delta (Taiwan) Servo motor
• Kısa (X) eksende 1 adet 1500 watt Delta (Taiwan) Servo motor
Eksen hareketleri kremayer sistemi ile yapılır. Motor ve pinyon dişli sistemi arasında fazladan
tahrik elemanı kullanılmadığından ölçülerde sapma yaşanmaz. Yüksek hassasiyette işlenen
helis dişliler sayesinde 2G İvmeye ulaşır.
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KESİM KAFASI
Özellikler
• R+ Raytools (İsviçre) Otomatik
yükseklik algılama ve otomatik mercek
hareketine sahiptir. Malzeme kalınlığına
göre otomatik mercek yüksekliğini
ayarlar, ilk delme işlemi esnasında
zaman kazandırır. Operatöre yalnızca
keseceği ürünün kalınlığını belirtmek
kalır.

Hassasiyet

Otomatik Odak

• Yüksek kapasiteli mesafe sensörü (100
mikrosaniye döngü) ile malzemede oluşan
dalgalanmalar sorun olmaktan çıkar.

• Kapalı devre mercek sistemi ve iç
dinamik yazılımdan kontrol edilir.
Kalınlığa göre ayarlanması gereken
odak uzaklığı sistemde kayıtlı
çalışır.Herhangi bir manuel işlem
gerektirmez.
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KONTROL ÜNİTESİ
Özellikler
• Cypcut Full
• Nesting (Sığdırma)
• İş planlama
• Kesim parametreleri kütüphanesi
• Otomatik Gaz değişim Sistemi

Dünyada en yaygın kullanılan lazer yazılımı

Nesting : Parça levha üzerine, kesilecek
malzemeler hızlı ve en az ﬁre ile otomatik
olarak yerleştirilir. Parçaların kesim adetleri ve
levha ölçüsü girilir, aralarında bırakılmak
istenen boşluğu girdikten sonra nesting işlemi
başlatılır ve ﬁre oranı en aza iner.

Flycut : Bu özellik sayesinde birbirine paralel
kesimleri, çok seri bir biçimde keserek
zamandan çok büyük tasarruf edilir. Kare, daire,
beşgen tüm kesimleri seri bir biçimde
yapabilirsiniz.

Birleşik kesim : Dosyada yan yana gelen iki
çizgiyi tek çizgi olarak kesmenizi sağlar
böylelikle önemli ölçüde zaman ve enerji
tasarrufu yaparsınız.
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Kullanım Alanları

• Fiber lazerler özellikle CO2 lazerlere göre daha hızlı kesimleri ve enerji
verimliliğine sahiptir.
• Çok yüksek hızlarda dahi titreşimsiz hareket ve yüksek hassasiyette kesim kalitesi
sunmaktadır.

Materyaller

500w

1kw

2kw

Karbon Çelik

4mm

8mm

16mm

Paslanmaz Çelik

2mm

4mm

8mm

Alüminyum

1,5mm

3mm

6mm

Bakır

1,5mm

3mm

5mm

Pirinç

1,5mm

3mm

5mm

Galvaniz

1,5mm

3mm

5mm
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Notlar

Bize Ulaşın
T. 0212 438 1626
İkitelli OSB. Bedrettin Dalan Bulvarı
Metro34 Plaza No: 23/ D11-12
Başakşehir, İstanbul
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