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Wszechstronność zastosowań
Technologia laserowa do dużych i małych detali



BINOKULARY LEICA
Wysokiej jakości binokulary z powiększeniem 

10x lub 16x pozwalają na precyzyjne ustalenie 

pozycji spawania z dokładnością do 0,1mm.

NAPAWANIE DUŻYCH FORM
HTS Mobile dzięki swojej mobilności sprawdza 

się znakomicie przy spawaniu dużych form - 

bez ograniczeń wagowych i gabarytowych.

UCHYLNE RAMIĘ
Praktyczne, łatwe i szybkie pozycjonowanie 

głowicy lasera dzięki obrotowej konstrukcji 

statywu (zakres 0-180°), oraz o dużych zakre-

sach posuwu we wszystkich kierunkach 

(X - 700mm, Y - 400mm, Z - 570mm).

SPRYTNY JOYSTICK
Oryginalny cyfrowo-analogowy joystick 

z możliwością płynnego sterowania ruchem w 

trzech osiach + ruch obrotowy.Zawiera funk-

cję Teach-In - prosta funkcja programowania 

ścieżki spawania.



System laserowy HTS Mobile łączy w sobie elastyczność i 
stabilność przy naprawach począwszy od małych precy-
zyjnych detali po duże formy wtryskowe. 

Duże narzędzia o wadze od kilku do kilkudziesięciu ton 
wymagają do obsługi właśnie takich mobilnych kon-
strukcji pozwalających na dostęp wiązką lasera w różne 
miejsca. 

System laserowy HTS MOBILE jest konstrukcją ramienio-
wą, uchylno-przegubową o zasięgu 1 – 1,5m. o zminima-
lizowanej wibracji.

Połączenie uchylnego ramienia, ruchomego rezonatora 
i opcjonalnej głowicy z optyką skrętną 360° pozwala na 
obróbkę niemal każdego elementu (miejsca), niezależnie 
od wielkości, geometrii i  pozycji. 

Urządzenie można bardzo łatwo przemieszczać i dzięki 
hamulcom stabilnie pozycjonować. Przez to uzyskujemy 
minimalne czasy ustawienia.

System jest wyposażony w cyfrowo-analogowy joystick 
z funkcją Teach-In (uczenia). 

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości binokularów Leica 
z powiększeniem 10x lub 16x, pozycje spawania można 
ustalić precyzyjnie z dokładnością do 0,1mm.

Spawarka HTS Mobile jest bardzo dobrze przygotowana 
do napawania zarówno typowych stopów stali używa-
nych przy budowie form i narzędzi ale również alumi-
nium, brązu czy też tytanu. 

Z pomocą przedłużek obiektywu i optycznej głowicy  
skrętnej 360° jako moduł dodatkowy, żaden kąt nie po-
zostanie  niedostępnym. Promień lasera jest prowadzony 
z dokładnością milimetra do miejsca spawania.  Minimal-
ne czasy ustawienia urządzenia HTS Mobile, jak również 
długie posuwy osi, minimalizują nakład pracy przy ob-
róbce narzędzi (form). 

HTS MOBILE



 160 W  200 W  300 W

Typ Lasera Nd: YAG Nd: YAG Nd: YAG

Max. średnia moc 160W 200W 300W

Moc szczytowa impulsu 7,5 KW 9,0 KW 13,0 KW

Max. energia impulsu 80 J 100 J 150 J 

Czas impulsu 0,4 - 20 ms 0,4 - 20 ms 0,4 - 20 ms

Częstotliwość impulsu 1 - 20 Hz (100Hz) 1- 20 Hz (100Hz) 1- 20 Hz (100Hz)

Średnica plamki 0,2 - 2,0 mm 0,2 - 2,0 mm 0,2 - 2,0 mm

Zasilanie sieciowe 400V/3/50-60Hz 400V/3/50-60Hz 400V/3/50-60Hz

               Nr-zam. HTS-LP160 HTS-LP200 HTS-LP300

Dane techniczne

Najważniejsze cechy HTS MOBILE:
•  Zminimalizowane wibracje poprzez wysokiej jakości system prowadnic szynowych

•  Zmotoryzowany posuw w osiach X / Y / Z  oraz osi R 

•  Bezpośrednie źródło generacji lasera (rezonator)

•  Funkcja uczenia się (Teach-In)

System lasera
Rezonator lasera wraz z mechaniką * kryształ * kwantron 
* lustra rezonatora * przesłona ochronna * expander 
promienia, zmotoryzowany * zasilacz wraz z zabezpie-
czeniami * włącznik sieciowy * wyłącznik awaryjny bez-
pieczeństwa * wyłącznik ochronny silnika * zasilacz nisko-
napięciowy 24 VDC *  interfejs z funkcją monitorowania 
sprzętu *  wyłącznik lampy * przemysłowy panel kontrolny 
do wskazań i nastawy mocy, czasu i częstotliwości impul-
su, z zewnętrznym  wyzwalaczem poprzez pedał nożny 
* bank kondensatorów * wewnętrzny system chłodzenia 
woda-powietrze. 

Optyka robocza
Regulowany expander śred. promienia * pryzma załamują-
ca promień * szkiełko ochronne * przesłona ochronna LCD 
*  binokular  10x  (Leica) * soczewka skupiająca.

System liniowy
Oś Z dla rezonatora zmotoryzowana * obsługa poprzez 
joystick * droga przesuwu dla osi Z : 570 mm , osie X/Y 
dla pozycjonowania rezonatora napędzane silnikami kro-
kowymi * szybkość pozycjonowania 0,5 - 15 mm/s * po-
suw : oś X - 700mm /   oś Y - 400 mm * oświetlenie LED 
* kulowe mocowanie rezonatora umożliwiające uchylne 
ustawienie dla spawania dużych form * doprowadzenie 
gazu ochronnego sterowane zaworem magnetycznym * 
stabilna konstrukcja z profili aluminiowych z osłonami z 
blachy stalowej malowanej proszkowo * masywna pod-
stawa statywu na kółkach.

Wymiary i waga
Wymiary : szer. 950mm x wys. 1550mm x dł. 1250mm * 
waga 370 kg netto.

Instalacja
W cenie urządzenia oferujemy dostawę, instalację
w zakładzie klienta oraz instruktaż.



Szkiełko ochronne soczewki
idealna ochrona dla waszej soczewki chroni 
soczewkę przed odpryskami podczas spawa-
nia. Dla laserów o mocy do 300 W.
Ø 40mm x 2mm. Nr-zam. 2200015/T

Przydatne akcesoria 

Soczewki ogniskujące
soczewki lasera o różnej ogniskowej:
100 mm, 150 mm, 200 mm + adapter M50/M56.
F110 mm - Nr-zam. 2200008/T
F150 mm - Nr-zam. 2200027/T
F200 mm - Nr-zam. 2200010/T

Przedłużka obiektywu
przedłużenie pozycji ogniskowania,
wysokość przedłużki 100mm,
w rozmiarze M50 oraz M55.
Nr-zam. 2200005

Druty do spawania oraz więcej akcesoriów dostępnych pod adresem               www.sumaris.pl/ishop

Oświetlenie pierścieniowe LED
oświetlenie pierścieniowe DC 12 V - LED z 144 
diodami 20000 Lux, 6400 K różne ustawienia 
światła, przyciemnianie 0-100% zakres odległo-
ści : 40- 250 mm niski pobór mocy  4,5 W.
Nr-zam. 32-RB2

Okulary ochronne
zakres ochronny Fiber / YAG Laser (850-1300nm), 
niezbędna ochrona dla waszych oczu.
Nr-zam. 32-LSG-A

Zewnętrzny system
chłodzenia CY-6000
kompresorowy system chłodzenia o mocy 
chłodzenia 3, 0 kW, waga 60 kg, wys. 890 x 
szer. 550 x gł. 480mm, zasilanie 230V.
Nr-zam. 32-ChZ60

Kule magnetyczne
Kule magnetyczne o różnych wielkościach 
dla łatwego mocowania i manipulowania 
detalem pod mikroskopem wysokiej jakości, 
mocne magnesy.
Ø magn. 100mm, Ø kuli 120mm - Nr-zam. MCB100
Ø magn. 125mm, Ø kuli 170mm - Nr-zam. MCB125
Ø magn. 160mm, Ø kuli 210mm - Nr-zam. MCB160

Uchwyt obrotowo-uchylny, 
zmotoryzowany 
Zmotoryzowana oś obraca przedmiot pod-
czas grawerowania lub spawania. Dla sys-
temów spawania laserowego dedykujemy 
2 modele z uchwytem trójszczękowym.
Ø 80mm  motor - Nr-zam. 32-MRD80
Ø 120mm  motor - Nr-zam. 32-MRD120

Extractor III 200W
Mobilny system odciągowo-filtrujący 
Dla wchłaniania kurzy, pyłu jak i szkodli-
wych oparów spalania np. powstających 
w procesie spawania i grawerowania la-
serowego metali.
Nr-zam. 36-780A

ND lampy laserowe
laserowe lampy błyskowe ND do wszyst-
kich systemów Laserpoint. Żywotność lamp 
wynosi średnio do 3 milionów wyładowań. 
LS-P 120/160 - Nr-zam. 2700012
LS-P 200 - Nr-zam. 2700013
LS-P 300 - Nr-zam. 2700055 

Reduktor dla gazu ochronnego (Arg)
dla spawania w osłonie gazu  dla opty-
malnego ustawienie potrzebnej ilości 
gazu regulacja od 0,1 - 1,5 l/h.  
Nr-zam. 2500015

Optyczna głowica skrętna 360˚
głowica optyczna 360˚ dla łatwiejszego 
spawania w trudno  dostępnych miejscach 
przy dużych formach i nieporęcznych  ele-
mentach 2 x 360˚- w poziomie i pionie.
Nr-zam. 2200012
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ul. Grunwaldzka 207, 85-147 Bydgoszcz
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www.sumaris.com.ua
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