
GŁOWICE DO CIĘCIA LASEROWEGO FIRMY PRECITEC PROcutter 
(standard)

           Najnowsza głowica  PRECITEC  model
PROCUTTER  zapewnia maksymalną żywotność
materiałów  eksploatacyjnych  przy  zachowaniu
najwyższej jakości powierzchni ciętej. 
Producent  –  firma  PRECITEC  –  zaprojektował
głowice z  serii  PROCUTTER umożliwiając  pracę
ze  źródłem  o  mocy  do  6kW  i  napędami  o
przyspieszeniach do 4,5G 

Połączenie  przewodu światłowodowego  z
głowicą  za  pomocą  specjalnego  złącza
umieszczonego  pionowo  pozwoliło  na
całkowite wyeliminowanie z głowicy lustra
odbijającego wiązkę lasera. 
Dzięki zastosowaniu systemu  autodiagnostyki
operator  jest  na  bieżąco  informowany  o
ewentualnych  problemach  lub  niewłaściwych
parametrach pracy głowicy. Komunikator został
wyposażony w system 4 kolorowych diod LED 
Najnowsza  obudowa  jest  bardzo  szczelna  i
odporna na działanie zanieczyszczeń oraz
wysokiej temperatury. 

W  konstrukcji  głowicy  zastosowano
trójstopniowy  system  zabezpieczenia  światłowodu:  dwa  szkła  ochronne  –
pierwsze umieszczone tuż nad dyszą oraz drugie umieszczone w górnej części
głowicy  tuż  za  przyłączem światłowodu.  Trzeci  stopień  to  dodatkowa  osłona
filtracyjna zabezpieczającą przed dostaniem się zanieczyszczeń mechanicznych.
Specjalny kartridż pozwala w łatwy i bezpieczny sposób wymienić szkło ochronne.
Ergonomiczna budowa głowicy pozwala na łatwa i szybką wymianę ceramiki oraz
dyszy. 
Połączenie Bluetooth oraz łatwy i intuicyjny interfejs pozwala na bezprzewodowa
komunikację z głowicą. 
Głowica wyposażona jest w układ automatycznej regulacji wiązki Auto Focus. 
Dodatkowo  sensor  który  jest  elementem  składowym  głowicy  przez  cały  czas
pracy  kontroluje  wysokość  głowicy  nad  materiałem  w  czasie
rzeczywistym  oraz  zatrzymuje  pracę  maszyny  w  przypadku  kolizji
głowicy z materiałem 
Elementami eksploatacyjnymi głowicy są: 
- szkiełko ochronne (zabezpiecza głowice przed zanieczyszczeniami z zewnątrz)] 
- dysza (służy do kontroli gazu oraz stanowi element pojemnościowego układu
kontroli wysokości) 
- ceramika (chroni głowice przed mechanicznym uszkodzeniem) 
Głowica dzięki zastosowanemu oprogramowaniu wykrywa materiał oraz określa
jego położenie na stole (trójpunktowy system detekcji położenia)

 Odległość od przedmiotu obrabianego pozostaje zawsze taka sama dzięki
czujnikowi  pojemnościowemu.  Szybki,  dokładny,  bezdotykowy  pomiar
odległości  w  dowolnej  temperaturze  pracy,  nawet  przy  dużych
przyspieszeniach.

 Pasek  stanu  LED  do  natychmiastowego  wyświetlania  bieżącego  stanu
głowicy (ciśnienie, temperatura, napęd, zanieczyszczenie).

 Głowica tnąca zawiera szkło ochronne soczewki.  Ta funkcja zabezpiecza
soczewkę tnącą i zapewnia jej długą żywotność.



 Głowica tnąca jest wyposażona w system ochrony przed zderzeniami.
W  przypadku  kolizji  z  elementami  obrabianymi  głowa  łatwo  się  odpina,  aby
uniknąć szkód.

PRECITEC PROCUTTER
1.Kaseta szkła ochronnego
2.Moduł  Autofocus  z  regulatorem
położenia soczewki w poziomie\
3.Kolimator  z  regulatorem  położenia
soczewki w pionie
4.Szkło  ochronne  przewodu
światłowodowego
5.Chłodzenie  połączenia  przewodu
światłowodowego z głowicą
6.Złącze  przewodu  światłowodowego  z
osłoną filtracyjną
7.Przyłącze gazu roboczego
8.Przyłącze sensora odległości BNC
9.Przyłącze komunikacyjne
10.Sensor SE
11.Komunikator  statusu  głowicy  (4  x
LED)
12.Ceramika
13.Nakrętka
14.Dysza
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