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A FOBA M-sorozat új generációs lézeres munkaállomásai ideálisak kicsi, nagy, 
bonyolult geometriájú, egyedi vagy nagy sorozatban gyártott termékek precíz 
és hatékony jelölésére. Az M-sorozat munkaállomásai kétféle méretben 
(M2000, M3000), és méretenként háromféle modellváltozatban (B: fix 
munkaasztallal, R: forgóasztallal, P: X,Y,Z-tengellyel).

Az M2000-P és M3000-P lézeres munkaállomások három programozható 
tengellyel (X, Y és Z; mely opcionálisan bővíthető öt tengelyre) és egy 
elektromosan  nyíló ajtóval rendelkeznek, így tökéletes megoldást kínálnak 
egyszerre több kisméretű, tálcában érkező munkadarab jelölésére. Ezenfelül a 
lencse jelölési területénél nagyobb munkadarabok is jelölhetőek, akkor is, ha a 
jelölés kívül esik a lencse jelölési mezőjén.

Egy autó légkondicionáló 
rendszerének egy része: színvál-
tás műanyag felületen; lakk el-
távolítása nappali/éjjeli di-
zájnú, sorozatgyártású 
munkadarabokról

M2000-/M3000-P

Stabil lézeres munkaállomások magas precíziós 
fokú jelöléshez és köteges megmunkáláshoz

M3000-PM2000-P

Lézeres jelölő +
Gravírozó megoldások



Az M-sorozatú munkaállomások P modelljei:
Programozható tengelyek, precíziós jelölési folyamatok

Az M-sorozatú lézeres munkaállomások P modelljei három tengelyen (X, Y és Z) 
képesek pozícionálni a jelölőfejet a munkadarab különböző pontjaira. A sorozat 
minden készülékében megtalálható a precíziós kalibrálási funkció, mely biztosítja, 
hogy az egyes jelölések pontosan kerüljenek fel a munkadarabra.

  

→   Precizitás és folyamatbiztonság: 
Merev gépház polimer beton 
munkaasztallal

 Intelligens  képalkotó technológia

→   Rugalmasság:  
Gyártásfolyamatba integrálható 
Többféle lézerrendszer rendelhető 
Tartozékok és opciók 
a testreszabhatóságért 

 → Gazdaságos működés:  
Kis alapterület (M2000-P: 1 m2, M3000-P: 1,4 m2) 
Könnyű hozzáférés 
Léghűtéses lézerrendszerek

→   Ergonomikus kialakítású munkaállomások:  
Ülő- és állómunkához is ideális, 
állítható elektromos magasságállítással 
A felhasználó igényeire szabott működés

A termék összefoglalva a következő előnyöket kínálja az Ön számára



A precizitás és folyamatbiztonság érdekében:
Merev munkaállomás, intelligens képalkotó rendszer

Ellenőrzési jelentés: Az alapanyag felületén található apró kitüremkedések 
miatt a 6. számú munkadarab vizsgálata „nem megfelelő munkadarab” 
eredményt hozott, hiszen a rendszer az Y-pozíciónál a megengedett 0,1 
mm-es tűréshatárnál nagyobb eltérést észlelt.

→ IMP (kamerarendszer)
A több mint száz alkalmazásban tesztelt és bizonyított, képalkotással támogatott 
intelligens jelöléspozicionáló (IMP) rendszer először megfigyeli a feldolgozni 
kívánt területek és munkadarabok pozícióját, majd annak megfelelően, precízen 
állítja be a jelölési folyamatot.
Hozzáadott értékek:
+ Kivételesen alkalmas automatizált sorozatfeldolgozáshoz
+ A legmagasabb feldolgozási minőség egyenletesen, minden folyamat során
+ Gyorsabb jelölési és felületkikészítési folyamat
+ Még pontosabb jelölési folyamat
+ Nagyobb hatékonyság
+ Nagyobb produktivitás
+ Jelentősen kevesebb selejttermék

A merev felépítésű M2000 és M3000 lézeres munkaállomás a – jelölés beállítására 
és ellenőrzésére, valamint az intelligens jelöléspozicionálásra (IMP) szolgáló 
– szabadalmazott képalkotó rendszerrel egyetemben tökéletesen precízzé és 
megbízhatóvá teszi a jelölési folyamatot. Ennek eredményképpen a rendszer az összes 
jelölési és ellenőrzési folyamatot precízen, kiváló ismétlési pontossággal hajtja végre.

Polimer beton alapú munkaállomások

Az M-sorozatú munkaállomások úszóágyazású, polimer beton munkaasztala biztosítja, hogy a berendezés érzéketlen 
legyen a jelentős hőmérsékletváltozásokra és a külső rezgésekre, lehetővé téve a stabil és megbízható lézerezést.

Automatikus jelölésigazítás és ellenőrzés 

Az intelligens jelöléspozicionálás (IMP) 
funkciót kínáló, szabadalmazott kamera-
rendszer automatikusan észleli a munkada-
rabokat és azok pozícióit, majd a jelölést/
gravírozást annak megfelelően állítja be. A 
rendszer az IMP-funkciónak köszönhetően 
a termékek esetleges hibáit észleli. A rend-
szer ilyenkor kétféle megoldás közül választ: 
automatikusan beállítja a jelölési folyama-
tot, vagy hibás teszteredmény esetén telje-
sen kihagyja a jelölési ciklust. Ilyenkor a ke-
zelő hibaüzenet formájában értesülhet a 
jelölés meghiúsulásáról. Így az IMP-funkció-
val csökkenthető a selejtek száma és ezál-
tal optimalizálható a termelés.

Az IMP-funkció része a jelölési folyamat 
előtti és a jelölési folyamat utáni ellenőrzés 
is. A jelölés előtti ellenőrzés elősegíti a ko-
rábban már jelölt munkadarabok többszöri 
megjelölésének elkerülését. A rendszer a je-
lölési folyamat utáni ellenőrzés során hite-
lesíti, hogy a jelölés megfelelő pozícióban, 
megfelelő tájolással helyezkedik-e el a mun-
kadarabon. Ezzel az ellenőrzési folyamattal 
a lézerteljesítmény csökkenése, vagy az 
anyag tulajdonságaiban bekövetkezett vál-
tozás következtében készült kontrasztsze-
gény jelölések is kiszűrhetőek.

FOBA M2000-/M3000-P lézeresjelölő-munkaállomások



Nagyobb rugalmasság
az egyedi folyamatokhoz

Az M-sorozatú munkaállomások alkalmazkodnak a jelölési feladathoz, és nem 
a feladatok a készülékhez. A munkaállomás rugalmasan képes alkalmazkodni 
egyedi lézerezési folyamatok tervezéséhez, bővítéséhez és a termelési 
folyamatban való részvételéhez.

→  A munkaállomás munkakamrájának belsejében található csatolófelületek (opcionálisan választhatók) meg-
könnyítik a munkaállomás összekapcsolását a segédberendezésekkel és -műszerekkel (például kamerákkal, 
mérőeszközökkel, érzékelőkkel stb.).

→  A rugalmas gépvezérlésnek köszönhetően könnyedén beépíthetők további lépések a jelölési folyamatba 
(minőségbiztosítás/minőség-ellenőrzés stb.)

Nagyobb hatékonyság
kisebb helyen

A minimális alapterület és a munkaállomás optimális 
hozzáférhetősége hatékonyabb munkavégzést biztosít a legkisebb 
helyen. Ezeket a kompakt jelölőállomásokat úgy tervezték, hogy 
hatékonyan használják ki a rendelkezésre álló helyet, mégis 
könnyen szervizelhetők és karbantarthatók.

→  Az M2000-P alapterülete: 1 m2 
Az M3000-P alapterülete: 1,4 m2

→  Betöltés, adagolás: elölről

→  Szervizelés és karbantartás: 
elölről és az oldalajtókon keresztül

Az M3000-P munkaállomás 
nyitott – elektromos emelésű – 
elülső ajtóval és nyitott oldalsó 
ajtókkal.
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Még ergonomikusabb kialakítás
a lehető legkönnyebb használhatóság érdekében

Az álló- és ülőmunkához egyaránt alkalmas, az egyéni igényeknek 
megfelelően kiválóan testreszabható M-szériás munkaállomások 
az ergonomikus munkakörnyezetekkel szemben támasztott összes 
követelménynek megfelelnek, miközben a lehető legkönnyebb 
használhatóságot biztosítják.

Elektromos magasságállítás
→ ülő- vagy állómunkához
→ minden egyes köztes pozíció állítható
→ magasságállítási tartomány: 750 ‒ 1050 mm 

(legalacsonyabb állás: 1844 mm; legmagasabb állás: 2144 mm)

Vezérlőpult (monitorral, billentyűzettel és számítógépes egérrel)
→ a munkaállomás konfigurációja lehetővé teszi, hogy a panelt akár a gép bal, akár a gép jobb 

oldalára helyezze el

A legfontosabb vezérlőelemek és állapotkijelzők közvetlenül a munkaállomás homlokzatán 
kaptak helyet, hogy bármikor könnyedén elérhetők és megtekinthetők legyenek.

A teljes géptér hozzáférhető
→ betöltés, beadagolás elölről
→ a munkaállomáshoz – szervizelési és karbantartási célból – elölről, valamint az összes oldalsó 

ajtón keresztül hozzá lehet férni

A teljes géptér szemmel látható
→ az elülső ajtó kinyitása esetén a géptér a feldolgozás közben 

és utána is figyelhető szabad szemmel
→ egyenletesen megvilágított munkaterület
→ nagyméretű lézerbiztonsági ablak 

a munkaterület feldolgozás közbeni 
megfelelő láthatóságához (zárt elülső ajtó esetén)

Az M2000-P magasságállítási tartománya 
(ugyanez a magasságtartomány vonatkozik az 
M3000-P munkaállomásra is).

FOBA M2000-/M3000-P lézeresjelölő-munkaállomások
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Műszaki adatok

Modell Programozható tengelyekkel (X, Y és Z) rendelkező lézeresjelölő-munkaállomás

Elérhető lézerrendszerek Fiber lézeres jelölőgépek: Y.0100, Y.0200, Y.0300, Y.0301, Y.0500

Munkaállomás M2000-P M3000-P

Jellemzők X- és Y-tengely (315 x 225 mm), Z-tengely 
(590 mm), elektromos emelésű ajtó

X- és Y-tengely (520 x 225 mm), Z-tengely 
(590 mm), elektromos emelésű ajtó

Felhasználói felületek FOBA MarkUS lézeres jelölő-szoftver

Tengelyek Programozható Z-tengely
→ Menethossz: 590 mm
→ Menetsebesség: 25 mm/mp (1,5 m/perc) 
Programozható X- és Y-tengely
→ Az X-tengely menethossza: 315 mm
→ Az Y-tengely menethossza: 225 mm
→ Menetsebesség: mindegyik tengelynél 
100 mm/mp (6 m/perc)

Programozható Z-tengely
→ Menethossz: 590 mm
→ Menetsebesség: 25 mm/mp (1,5 m/perc) 
Programozható X- és Y-tengely
→ Az X-tengely menethossza: 520 mm
→ Az Y-tengely menethossza: 225 mm
→ Menetsebesség: mindegyik tengelynél 
100 mm/mp (6 m/perc)

Méretek (SZ x MÉ x MA; 
mm-ben értendő)

850 x 1205 x (1844-től 2144-ig)* 1200 x 1205 x (1844-től 2144-ig)*

Alapterület  (m2) 0.95 1.36

Munkaterület  (m3) 0.136 0.2

Ajtónyílás (SZ x MA; 
mm-ben értendő)

620 x 450 970 x 450

Súly** (kg) megközelítőleg 630 megközelítőleg 650

Biztonsági osztályok → 1-es lézervédelmi osztály (a DIN EN 60825-1 szabvány szerint) → IP20 védelmi fokozatú 
munkaterület, IP4x védelmi fokozatú táphelyiség

Max. teherbírás (kg) 30 30

Max. munkadarabméret
(SZ x MÉ x MA; 
mm-ben értendő)

620 x 490 x 450 970 x 490 x 450

Tápellátás → A munkaterülettől és az alkalmazott lézerrendszertől függően változhat

Elektromossági 
követelmények 

1/N/PE, AC 110/230 V, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel Az alkalmazott lézerrendszertől függően változhat, azonban < 2 kW

Hőmérséklet 
és páratartalom

15–35 °C (az alkalmazott lézerrendszertől függően akár 40 °C) | 10%–90%, nem lecsapódó

Opcionálisan választható 
funkciók és tartozékok

→ Elszívórendszerek → Képalkotó rendszerek → Kérésre további tengelyek
→ Forgástengely → Billenő/csukló egység
→ Csatolófelületek az ügyfél munkafolyamataiba történő beépíthetőséghez

Forgalmazott FOBA M-sorozatú munkaállomások

Kétféle házméret a kisebb (M2000) és a nagyobb (M3000) méretű munkadarabok feldolgozásához

Háromféle munkaállomás-
modell

→ munkaasztallal (M2000-B, M3000-B)
→ 2-állomásos forgóasztallal (M2000-R, M3000-R)
→ három tengellyel (X/Y/Z) (M2000-P, M3000-P) > opcionálisan akár öt tengelyig bővíthető
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Méretrajzok 

M2000-P M3000-P

1,864 mm

1,200 mm

1,205 mm
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FOBA M2000-/M3000-P lézeresjelölő-munkaállomások



AMSY Jelöléstechnika Kft. / 2040 Budaörs, Gyár u. 2. / 
Telefon: +36 (23) 500-422 / Fax: +36 (23) 500-428 / 
amsy-jelolestechnika.hu / info@amsy-jelolestechnika.hu

Az M2000-P és az M3000-P
Fényképek

Fent: M2000-P
Középen: M3000-P
Lent:
→ az M2000-P magasságállí-

tási tartománya (a legalsó 
és a legfelső állásban)

→ az M3000-P magasságállí-
tási tartománya (a legalsó 
és a legfelső állásban)

LASER KLASSE 4
LASER CLASS 4
Gem./According to

DIN EN 60825-1:2008-05

© 2014 ALLTEC GmbH – Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. M2000-/3000-P_HU_11.14


