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Obiekty wycinane laserowo
Laser cutting application

Połączenie wycinania i
znakowania laserowego
Combined laser cutting/
marking application

Połączenie wycinania i
frezowania laserowego
Combined laser cutting/
milling application
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Sisma MCL system laserowy z wersją osi śruby kulkowej jest zaprojektowany do obróbki z wysoką wydajnością i
funkcjonalnością. Do zapewnienia wysokiej trwałości przez lata, konstrukcja jest ze spawanej rury stalowej po obróbce cieplnej.
Głowica tnąca posiada przeciwkolizyjny czujnik pojemnościowy, zdolny do zapewnienia precyzyjnych procesów w każdych
okolicznościach. Sisma MCL zapewnia znaczne osiągi w zakresie prędkości, jakości cięcia i zdolność do wykonywania pracy z
dużym przyspieszeniem i wysoką precyzją, nawet z ciągłymi zmianami kierunku . Dodatkowo do standardowej wersji, Sisma
MCL nadaje się jako podstawa do połączonych procesów maszyn, łącząc cięcie laserowe ze znakowaniem lub frezowaniem.

Sisma MCL laser cutting system in its ball screw axis version is designed to process high performance and functionality. To ensure a high
stability over time, the structure is in electro-welded tubular steel with stress relieved treatment. The cutting head features anti-collision
capacitive sensor, capable of ensuring high-precision processes in all circumstances: Sisma MCL provides significant performance in terms of
speed, cut quality and ability to perform work with a high acceleration and high precision even with continuous direction changes. In addition
to the standard version, Sisma MCL is suitable as a basis for combined processes machines, combining laser cutting with marking or milling.

Cięcie laserowe

Łączenie procesów

Laser cutting

MCL 500
MCL 1000
MCL 300/3000

Combined processes

MCL cięcie/frezowanie
MCL cięcie/znakowanie
Charakterystyka
- Osie X, Y i Z na śrubie
kulkowej
- Głowica tnąca z czujnikiem
pojemnościowym i systemem
unikania kolizji
-PC all-in-one
-Oprogramowanie CAD /
CAM do zarządzania ścieżką
cięcia
- Zestaw do filtrowania gazu
procesowego
- Maszyna musi być
skonfigurowana z polem do
cięcia lub z płytą z podajnikiem

DANE TECHNICZNE · tEChnICAl DAtA
Model · model
Typ zasilania · Source type
Moc wyjściowa · output power
Długość fali · Wave length
Chłodzenie · Cooling
Zasilanie · power supply
Łączny pobór mocy · overall power consumption
Obszar roboczy: X,Y
Working area for cutting box version x,Y
Maks. szerokość wenętrznej płyty z podajnikiem
max width with internal motorized plate dragger
Maks. szerokość zewnętrznej płyty z podajnikiem
max width with external pneumatic plate dragger
Dokładność osi · Axis precision
Rozdzielczość osi · Axis resolution
Maks. prędkość osi · Axis max speed
Wymiary maszyny w x l x h
machine dimensions w x l x h
Wymiary układu chłodzenia w x l x h
Cooling system dimensions w x l x h
Waga · total weight
Waga układu chłodzenia · Cooling system weight

SpECIfICAtIonS

- Axes x, Y and Z ball screw
- Cutting head with capacitive sensor
and collision avoidance system
- pC all-in-one
- CAD / CAm software for
cutting path management
- process gas filtering kit
- the machinery must be set up with
cutting box or plate dragger

MCL 300/3000
Fibra · Fiber
300/3000 W
Brak/No

6 KW

MCL 500
Fibra · Fiber
500 W
1070 nm
Zewnętrzne · External
230V 50/60Hz 1ph
7,5 KW

MCL 1000
Fibra · Fiber
1000 W
Zewnętrzne · External

8,5 KW

340 x 350 mm
max 120 mm
max 200 mm
0,025 +/- mm
0,010 +/- mm
30 m/min
900x1470x2400 mm
Bez konsoli (L+750 z konsolą) · Without console (L+750 with console)

600x600x1050 mm
800 Kg
80 Kg

Ładowane od przodu pole do cięcia z płytą
mocującą i blokującą, pneumatyczne i ręczne
zaciski na łożu
Front loading cutting box with plate tensioning and locking,
pneumatic and manual clamps on fakir bed

Podajnik płyt również z nastawną
pneumatyczną ładowarką
Plate dragger also available with adjustable
pneumatic loader

Głowica pojemnościowa z czujnikiem kolizji
Capacitive head with collision sensor

System aspiracyjny podzielony na obszary pracy
Aspiration system divided into work areas

strona internetowa
dedicated web page

Zintegrowana wanna z wyrobami
Integrated pieces collection tray

Łączonie procesów z zintegorwanym laserem
do cięcia ze znacznikiem
Combined application with integrated laser cutting and marker

projekt

cięcie

BCL

produkt końcowy

Przedmioty precyzyjne
Precision objects

cięcie laserowe

Obiekty wycinane laserowo
Laser cutting application

Prowadzenie mechaniczne
Mechanical guide

Cięcie przemysłowe
Industrial cutting

laser
BCL
Sisma BCL system cięcia laserowego w wersji do osi liniowych X/Y jest zaprojektowany do procesów wysokiej jakości i
funkcjonalności. Do zapewnienia wysokiej stabilności przez lata, użyto konstrukcji ze stali po obróbce. Maszyna posiada
przeciwkolizyjny czujnik pojemnościowy, zdolny do zapewnienia precyzyjnych procesów w każdych okolicznościach. Sisma
BCL zapewnia niesamowite osiągi w zakresie prędkości, jakości cięcia.BCL oferuje wysoką dokładność pracy nawet przy dużych
przyspieszeniach i wąskich drogach po okręgu. Dostępnych jest wiele opcji jako system, który dzieli obszar roboczy z kolumną
przenośną wyposażoną w zaciski do mocowania arkusza z trzech stron.

Sisma BCL laser cutting system in its version for linear axes X / Y is designed for high-performance processes and functionality. To ensure a
high stability over time, the structure is in tubular steel with electro treatment stress relieved. The cutting features an anti-collision capacitive
sensor, capable of ensuring high precision processes in all circumstances: Sisma BCL provides superior performance in terms of speed and
quality of cutting. BCL offers great precision even with high acceleration processes and very narrow radial routes. Many options are available,
as a system that divide the working area with a mobile column featuring clamps for fastening the sheet on three sides.
Charakterystyka
SpECIfICAtIonS

BCL 500
BCL 1000
BCL 300/3000

-Osie X i Y z liniowym napędem
-Oś Z na śrubie kulkowej z drzwiami
pneumatycznymi
-Głowica tnąca z czujnikiem
pojemnościowym i systemem
unikania kolizji
-PC / IntelliTouch 19” dotykowy monitor
-OprogramowanieCAD /CAM
do zarządzania ścieżką cięcia
-Zestaw do filtrowania gazu
-Wyciągalna taca bez zacisków
-Zaciski trakcyjne i mocujące na
zamówienie
-Kolumna z zaciskami na
zamówienie
-Obszar do zbierania części
usuwalnych i do transportu
-Cyfrowy zestaw do regulacji
ciśnienia gazu
-System aspiracyjny podzielony
na 3 obszary pracy

DAnE tEChnICZnE · tEChnICAl DAtA
Model · model
Typ zasilania · Source type
Moc wyjściowa · output power
Długość fali · Wave length
Chłodzenie · Cooling
Zasilanie · power supply
Łączny pobór mocy
overall power consumption
Maks. rozmiar arkusza · max sheet size
Obszar roboczy bez zacisków
Working area without clamps x, Y
Obszar roboczy z zaciskami X,Y
Working area with optional clamps x, Y
Dokładność osi · Axis precision
Rozdzielczość osi · Axis resolution
Maks. prędkość osi · max axis speed
Wymiary maszyny w x l x h
machine dimensions w x l x h
Wymiary konsoli w x l x h
Console dimensions w x l x h
Wymiary układu chłodzenia w x l x h
Cooling system dimensions w x l x h
Waga · total weight
Waga układu chlodzenia
Cooling system weight

BCL 300/3000
Fibra · Fiber
300/3000 W
Brak/No

8 KW

- x and Y axes with linear motors
- Z axis on ball screw with
pneumatically operated door
- Cutting head with capacitive sensor
and collision avoidance system
- pC / Intellitouch 19”
touchscreen monitor
- CAD / CAm software for
managing cutting path
- filtering process gas kit
- Extractable tray plate
without clamps
- traction and fixing clamps
on request
- Column with clamps on request
- Collecting box for parts
removable and transportable
- Digital kit for gas
pressure regulation
- Aspiration system is divided
into 3 areas of work

BCL 500
BCL 1000
Fibra · Fiber
Fibra · Fiber
500 W
1000 W
1070 nm
Zewnętrzne · External Zewnętrzne · External
380V 50/60Hz 3ph
9,5 KW

10,5 KW

1250 x 1000 mm
1250 x 1000 mm
1200 x 975 mm
0,015 +/- mm
0,010 +/- mm
60 m/min
2300 x 2500 x 2000 mm
Bez konsoli · Without console
750x750x1500 mm
600x600x1050 mm
2000 Kg
80 Kg

Uchwyt do mocowania małych części
Clamp for fixing small pieces

Zacisk naciągający do elementów cienkich
Straining clamp for small thickness

Cyfrowy regulator ciśnienia
Digital pressure regulator

Obszar do zbierania części usuwalnych i do
transportu
Collecting box for parts removable and transportable

strona internetowa
dedicated web page

Wyciągalna pułka z łożem
Pull-out shelf with fakir bed

Kolumna z pneumatycznymi zaciskami
do średnich i dużych elemenów
Column with pneumatic clamps for medium / big
size plates
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DUbAI · UAE - DmCC Dubai metals & Commodieties Centre
Bldg. n°3, Ground Floor, Shop n°F02 · ph. +971(4) 3688737 · fax +971(4) 3688738
dubai@sisma.com · www.sisma.com

SISMA LAB · Laser & Automations
via dell’Artigianato, 26 · 36060 Romano d’Ezzelino (VI) · Italy
ph. +39 0424 510050 · fax +39 0424 514035 · info@sismalab.com · www.sismalab.com

SISmA ltA Co. ltD
2/3 Moo 14, Bangna Tower A, 16th floor, Bangna-Trad Road, K.M. 6.5 Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540
ph.+66 2 797 0730 · fax +66 2 797 0701 · sisma.thailand@gmail.com · www.sisma.com

SISmA CEntRo SRl
via P. Gobetti, 23 · 52100 Arezzo · Italy
ph. +39 0575 250960 · fax +39 0575 250402 · info@sismacentro.it · www.sismacentro.it

WUxI · CInA
Wuxi, Jiangsu 214071 · China 300 Qinan, Qing Qi Lu, APT 201
ph. +86 5105109595 · fax +865105109595 · wx.sisma@public1wx.js.cn · www.sisma.com

SISmA lASER ESpAñA, s.l.
Ctra. Castellar n° 541 · 08227 Terrassa · Barcelona · España
ph./fax +34 93 4800635 · info@sismalaser.es · www.sismalaser.es

SISmA mESSICo · Sisma laser Systems, S.A. DEC.V.
Parque Rio Grijaiva 25, casa 3, Col. Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc · CP. 06500, Mexico D.F., Mexico
ph +52 5552560344 · fax +52 55 52867784
diego@sismalasersystems.com · www.sismalasersystems.com

SISmA lASER - DE
Neumeyerstrasse 48 · 90411 Nurnberg · Germany
ph. +49 (911) 5676947 · mobile +49 (151) 41928809 · webmaster@sisma-laser.de · www.sisma-laser.de
SISmA mEA
Kuyumcukent, zemin kat, 1. sk., no.34, Yenibosna · Istanbul · Turkey
ph.+90 212 520 7679 · info@dstmachine.com · www.sisma.com
moSCA · RUSSIA
Yuzhnoportovaya Str. 5/1 · Office 450 · 115088 Moscow · Russia
Ph. +7 (495) 665 49 32 · ilgiz.sisma@gmail.com

Biuro i serwis w Polsce:
FREDEN
ul. Lelewla 30
61-409 Poznań
+48 61 8 308 131
freden@freden.pl
www.freden.pl

SISmA Do bRASIl
Av. Alexandre Milani 281 · Bairro Caxambu · Jundai · SP · CEP 13218-650 - Brasil
ph. +55 11 4584.6624 · fax +55 11 7074.7705 · sisma@sismadobrasil.com.br
· SAO PAULO · MOURA REPRESENTACIONES
Josè Paulino, 226 Blocco D · Andar Sala 1012 Bom Retiro · 01120-000 Sao Paulo, Brasil
ph. +55 11 33618661 · fax +55 11 33618661 · mourarep@mourarep.com.br
· PORTO ALEGRE · SISMA LASER EQUIPAMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA LTDA.
Rua Euclydes Moura 121 · 906380-070 PORTO ALEGRE - Brasil
ph. +55 51 30238521 · fax +55 51 30451521 · mobile +55 51 99874413 · rodriguez.sisma@gmail.com

stefanoserafini.com

Offices and Services in the WORLD

