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JK Fiber Laser 
Procesní hlavy

Modulární řada svařovacích a řezacích hlav

Výhody

Kompatibilita zařízení s JK™ vláknovými lasery

Široká nabídka řezacích a svařovacích hlav a kolimačních jednotek

Velikost stopy 8 µm až 90 µm

Jemné ostření u řezacích hlav

Integrovaný koaxiální přívod plynu

CCTV sledování

Možnost TTL (Through The Lens) osvětlení

Přizpůsobené průmyslovému standardu IP54

Snadný přístup ke krycímu sklu a ostřícím čočkám

Široká nabídka modifikací pro zvýšení 
aplikační flexibility



Hlavy pro řezání a svařování jsou speciálně navrženy 
tak, aby plně umožnily využit výjimečnou kvalitu 
stopy JK vláknových laserů v průmyslových aplikacích. 
Typickým znakem všech JK nástrojů je jejich kompaktní 
design, snadné použití a schopnost pracovat na hranici 
difrakčního limitu. Díky modulární konstrukci zařízení je 
možné pro konkrétní aplikaci dosáhnout optimální velikosti 
stopy. 

Všechny pracovní hlavy obsahují kolimační optiku s možností zařazení čočkového fokusačního modulu, CCTV 
snímání a dalšího příslušenství.

Nabízené kolimační jednotky, svařovací a řezací hlavy umožňují jemné ostření a mají integrované cesty 
pro průtok pomocného plynu. Zařízení je navrženo tak, aby poskytlo koncovému uživateli možnost pokrýt 
řadu složitých výrobních operací. Všechny nabízené produkty mají speciálně navrženou optickou dráhu 
tak, aby byly kompatibilní se všemi výkonovými úrovněmi JK vláknových laserů, aniž by bylo nutné 
zařadit vodní chlazení.  Design hlavy umožňuje zefektivnit pracovní objem pro snadný přístup ke 
zpracovávanému výrobku.

Představujeme nabídku JK Fiber Laser 
procesních hlav 
Flexibilita, která vyhovuje vašim potřebám

Ostřící moduly pro svařovací hlavy

Nabízíme dva vyměnitelné čočkové moduly. První je určen pro použití s čočkami pro vláknové 
lasery do ohniskové vzdálenosti 114 mm a druhý pro čočky s ohnisky 160 mm, 200 mm a 300 
mm.  Na žádost je možné dodat i jiné ohniskové vzdálenosti. Každý modul obsahuje jednu čočku a 
utěsněný šroubovací držák s krycími skly s antireflexní vrstvou.

Je možné dodat i jednotlivé čočky a krycí skla. 

Svářecí hlava s vzduchovým nožem

Svařovací hlava obsahuje tzv. vzduchový nůž, který umožňuje nastavit rychlost proudění vzduchu 
skrz krycí sklo a odklonit tak rozstřik materiálu při svařování. Vzduchový nůž tak velmi zvyšuje 
životnost krycích skel.



Nabídka procesních 
hlav JK Fiber Laser

Čočka Y(mm)
50 122

76 138
114 183

ohnisko (mm) L 
(mm)

D 
(mm)

25/35 98 19

50/76 141 33

114 184 44

200 266 44

Řezací hlavy s vyšší citlivostí
q  Navrženo pro integraci do řezacích systémů
q  Přesná kontrola polohy ohniska
q  Oprava chyb, indikace signálu z nastavení pozice ohniska
q  Nabízíme verzi s i bez snímacího modulu
q  Čočkový modul s ohniskovou délkou 76mm 

Kolimační jednotky 
q  Nabídka různých průměrů kolimovaných svazků
q  Čtyři možnosti výběru velikost v závislosti na průměru svazku 
q  Ochrana proti přehřátí
q  Možnost krycího skla pro samostatné jednotky

Svařování
q  Jednoduchá výměna ostřících čoček 
q  Rychlý přístup ke krycímu sklu
q  Vynikající zorné pole
q  TTL osvětlení

Řezání
q  Nastavení ohniska +/- 2.5mm s rozlišením 50µm 
q  Přesné nastavení kolmého otáčivého zrcadla
q  Integrovaná koaxiální cesta pro pomocný plyn s 

optimalizovaným laminárním průtokem
q  Vynikající zorné pole a osvětlení
q  Standardní zvětšení pozorování 1:1, nabízíme i jiné zvětšení
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JK50FL, JK100FL and JK200FL JK300FL, JK400FL and JK500FL

Recoll. Lens 
Ohnisková 

vzdálenost (mm)

Průměr 
kolimovaného 
svazku (mm)2

Průměr zaostřené stopy (µm)1
Průměr 

kolimovaného 
svazku (mm)2

Průměr zaostřené stopy (µm)1

Ostřící čočka oh. vz (mm) Ostřící čočka oh. vz (mm)

50 76 114 50 76 114

253 3.3 23 36 52 2.5 36 55 82

353 4.6 16 25 38 3.5 26 39 59

50 6.6 12 18 27 5.0 18 27 41

76 10 8 12 18 7.5 12 18 27

114 15 8 12 11.3 8 12 18

2004 26 19.9

CH 17676V

Přehled zkratek
1                     2                   3                    4                     5                    6

FL 04
1  Typ procesní hlavy CH Řezací hlava

WH Svařovací hlava
RU Kolimační jednotka
HA Zvýšena citlivost s analogovým řízením

2  Formát S Rovný, v řadě 
Z Rovný, v řadě s možností snímání
R Pravý úhel
V Pravý úhel s možností snímání

3  Kolimační čočky 00 Žádná
50 50mm
76 76mm
114 114mm
200 200mm

4  Ostřicí čočky 50 50mm
76 76mm
114 114mm
1605 160mm
2005 200mm
3005 300mm

5  Možnosti kamery 0 žádná
1 PALS Kamera
2 NTSC Kamera

6  Průměr trysky 04 0.4mm
08 0.8mm
12 1.2mm

Poznámky:
1) Průměr svazku a zaostřené stopy je měřen na úrovni 1/e2 šířky Gaussovského profilu. Průměr sváru a šířka řezu může být v závislosti na vnějších 
podmínkách větší než průměr zaostřené stopy.
2) Čistá apertura pro kolimovaný Gaussovský svazek by měla být 1,6 krát větší než uvedená hodnota.
3) Kolimační čočky 25 mm a 35 mm jsou uchyceny k přívodnímu vláknu. Žádná kolimační čočka není umístěna v procesní hlavě. Pro ostatní kolimační čočky 
je k vláknu přichycen držák.
4) Kolimační čočky s delší ohniskovou vzdáleností nabízíme pouze pro kolimační jednotky.
5) Pouze pro svařovací hlavy.


