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Teknik Özellikler
Çalışma Alanı (cm)

150x300cm

Lazer Tüpü

LUXINAR CO2 RF Laser, SR10i, SR15i, SR25i, OEM45ix, OEM65ix

Çalışma Hassasiyeti

0.01 mm

Çalışma Hızı

40 m/dk, 1G ivmelenme

Kontrol Yazılım

AlmiraLabs Procut

Ağırlık *

1500kg - 2500kg

Enerji *

380V Tüm donanım 16 kVa

* Makine gücüne ve modeline göre değişiklik gösterir.

210x305cm

210x400cm veya Özel ölçü

KULLANIM ALANLARI

Kesim Parametreleri

Kesim

Kazıma

Akrilik/Pleksiglass
Mdf
Deri
Cam/Ayna
Taş
Plastik
Kumaş

Kullanılan Sektörler
Mobilya, Tekstil, Ayakkabı, Reklam, Matbaa, Promosyon, Deri (Saya) Kesimi,
Medikal, Otomotiv, Elektronik, Taş, Granit, Mermer, Plastik, Cam, Aksesuar,
Oyuncak ve Çeşitli Yan Sanayilerde Kayra aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

LAZER TEKNOLOJİSİ ve OPTİK TASARIM

Mükemmel Optik Tasarım
Almira teknolojinin 14 yılı aşkın tecrübesi ve alanında
kalifiye optik mühendisleri ile Kayra serisinin optik
tasarımını mükemmele taşımıştır. Lazer ünitesinden elde
edilen güç Singapur üretimi kolimatör ve yüksek yansıtıcı
aynalar ile kafaya taşınır böylelikle lazer ışını çok ince
odaklanır.

Akıllı Laser Kesim Kafası
Otomatik pozisyonlama özelliği sayesinde kesim
esnasında malzemeye yaklaşır, kesim yapmadığı anlarda
oluşabilecek çarpmalara karşı kesim kafası yukarı kalkar.
Ayrıca kapalı devre toz ve dumandan etkilenmez.
İşlenecek malzeme ve kalınlığına göre çeşitli mercek ve
başlık değişimi saniyeler sürer.

Son Teknoloji Lazer Ünitesi
20 yılı aşkın CO2 lazer ünitesi üretimi tecrübesi ile
dünyada öncü olan İngiltere üretimi LUXINAR
(Rofin-Sinar) marka lazer üniteleri kullanmaktayız.
100 watt ile 1000 watt aralığında güç sunan ve çok
yüksek tepe gücü sayesinde kesimler daha temiz ve kısa
sürede gerçekleşir.

Garanti Edilen
Güç *

Garanti Edilen
İlk Güç

Ortalama
İlk Güç

SR10İ

100w

>150w

185w

315w

SR15İ

150w

>210w

235w

445w

SR25İ

250w

>300w

380w

630w

OEM45ix

450w

>540w

700w

1135w

OEM65ix

650w

>780w

1100w

1640w

OEM100ix

1000w

>1200w

1500w

2520w

MODEL

* 4 yıl veya 20.000 saat boyunca bu güç garanti edilmektedir.

Tepe Gücü

MEKANİK

CNC ile İşlenmiş Ağır Çelik Gövde
Montaj yüzeyindeki ufak bir sapma, kesimde ciddi
bozulmalara, motor ve rayların zarar görmesine sebebiyet
verir. Kayra serisi tüm ürünler hassas, ağır sanayi CNC’ler
ile mükemmel olarak işlenir. Kusursuz bir hareket yüzeyi
elde edilir. Böylelikle kaliteli kesimin temelini oluşturur.

Hızlı, Hassas ve Sessiz
Mekanik tahrik için kullanılan helis taşlanmış kremayer
sistemi ile Kayra oldukça sessiz çalışır. Yüksek
hassasiyette helis redüktörler sayesinde çok yüksek tork
elde edilir ve sistemin duruş ve kalkışlarda ivmelenme
hızı oldukça yükselir.

Kapalı Devre Işın Yolu
Kayra serisinde lazer ünitesi ve yansıtıcı aynalar tamamen
tozdan ve dumandan yalıtılmış şekilde çalışmaktadır.
Bu sayede optikler tozdan, dumandan ve kirden
etkilenmez. Uzun süre bakım ve değişim gerektirmez.
Kayra %100 operatör güvenliği göz önünde
bulundurularak kapalı devre tasarlanmıştır.

Mikro Hassasiyet, Yüksek Tork
Servo motorlar, robot teknolojilerinde en çok kullanılan
motor çeşidi olmakla birlikte tüm sistemin ağırlık ve
tasarımı ile ilgili olarak en iyi şekilde optimize edilmiştir.
Kayra serisinde yüksek tork üreten ve mikro hassasiyete
ulaşan servo motorlar kullanılmaktadır.

%30
EN YAKIN
RAKİBİNDEN
DAHA HIZLI

MEKANİK

İhtiyaca Göre Çalışma Tablası
Kayra serisi mdf, ahşap, pleksi, karton, sibu, deri, kumaş,
teknik tekstil ürünleri gibi metal olmayan malzemeler için
tasarlanmıştır. Her sektörün ve malzeme grubunun
ihtiyaçları düşünülerek çeşitli aralıklara sahip kare petek
tabla veya bıçak tabla tercih edilebilir.

Çift Emiş Sistemi
Kaliteli kesimler elde etmenin temel unsurlarından biri de
kesim esnasında oluşan dumanın malzemeye temas
olmadan hızlıca tahliye edilmesidir. Kesimlerde alta giden
dumanın daha hızlı tahliyesi için alt emiş sistemi maksimum
verimlilikte tasarlanmıştır. Ayrıca kazıma yaparken üstte
kalan dumanın emişi için gezen köprü altında bir emiş yolu
daha bulunmaktadır.

Malzeme Sabitleme
İnce ve sert malzemelerde oluşan dalgalanmayı ve kesim
esnasında olası çarpmalar sonucu malzemenin yerinden
oynamaması için iki kenardan pnömatik sistem ile
malzeme sabitlenir. Ayrıca yeni vakum haznesi tasarımı ile
malzeme tablaya dümdüz vakumlanır. Tasarım tescil
belgesi ve patenti alınmış bu özellik ülkemizde tektir.

Otomatik Yağlama

Hava Basınç Kontrolü

Kullanılan ekipmanların, kullanım ömürlerini uzatmak ve
sorunsuz çalışmalarını sağlamak için düzenli olarak
yağlanmaları gerekmektedir. Ekipmanların yağsız kalması
nasıl istenmeyen bir durum ise, aşırı yağlanması da yanlış
bir uygulamadır. Otomatik yağlama sistemi ile gerekli ve
gereksiz yağlama işlemine son verilir.

Makineye entegre basınç sensörü ve ayarlanabilir
şartlandırıcı sayesinde olası hava girişi sorunlarına karşı
otomatik önlem alınır. Makineye hava ulaşmaz ise Kayra
uyarı verir ve böylelikle optikleriniz her daim güvende kalır.

KONTROL SİSTEMİ ve YAZILIM

Gelişmiş Yazılım
AlmiraLabs Procut yazılımı çalışma esnasında size tam
performans hizmet eder. Operatör için gerekli tüm
donanımlar AlmiraLabs Procut’da bulunmaktadır. Kullanıcı
dostu arayüzü sayesinde yazılım aracılığı ile akış
sonlandırma sürelerini görebilir ve planlamanızı buna
göre yapabilirsiniz.

Tam Kontrol Yüksek Performans
Kayra gibi CNC kontrollü makinelerde bir işlemin
gerçekleşme süresinde G kodlarının akışı önemlidir.
Kayra’da G kodu akışı en kısa yoldan hedeflenenen
sonuca ulaşacak şekilde dizayn edilmiştir. Böylelikle
işlemler arası geçişlerde zaman kaybınız
minimuma iner.

Parametre Kütüphanesi
Birçok materyalin kalınlığına, yoğunluğuna ve yapısına
göre kesim detayları değişkenlik gösterir. Her işlem için
tekrar tekrar değişken verilerini girmeniz gerekmektedir.
Tüm bu karmaşada kaybolmanıza gerek yok. AlmiraLabs
Procut parametre kütüphanesi ile kayıtlarınızı tutabilir ve
dilediğiniz zaman yükleyebilirsiniz.

KONTROL SİSTEMİ ve YAZILIM

Yerleşik Hafıza
Yerleşik hafızalı kontrol panelinin sunduğu 256 mb alan ile
çalışma dosyalarınızı uzun süre saklayabilir ve dileğiniz
zaman yazılıma ihtiyaç duymadan aynı çalışmayı tekrar
tekrar işleme alabilirsiniz.

Frekans Modülasyonlu Kesim
Yüksek tepe güçlü LUXINAR lazerleri ile farklı
malzemelerde frekans kontrolü sayesinde daha verimli ve
kaliteli kesimler elde edebilirsiniz. Kesim kenarları daha
temiz ve parlak olabilmesi için bu özellik fark oluşturur.

Ultra Hızlı Haberleşme
Çalışma ortamınızın duruma göre farklı bağlantı unsurları kullanılabilir. Kayra serisi makinelere dört ayrı yoldan
bağlantı kurabilirsiniz. Ethernet kablosu, usb kablosu, usb flash disk veya wi-fi ile tüm bu çeşitlilikten
faydalanabilirsiniz.

Ethernet

Wi-fi

Usb Kablo

Usb Disk

REFERANSLAR

Almira Lazer olarak 2007’den beri sunduğumuz avantajlı destek hizmetleri ve %100 sorunsuz makine politikasıyla kullanım alanına göre, ofis kullanımına uygun masaüstü ölçeğinden başlayıp, endüstriyel kullanıma
uygun büyük ve özel ölçülü lazer kesim, kazıma ve markalama makineleri üretip bugüne kadar 47 ülkeye
4.000’den fazla makine satışı gerçekleştirdik.
2017 itibariyle daha dinamik bir ekip ile AR-GE, yazılım hizmetleri ve uluslararası operasyonumuzu
güçlendirerek markamızı Almira Teknoloji olarak yeniden konumlandırdık.
Alanında dünya’nın en iyi markaları arasına girmenin gururunu yaşıyoruz.
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