
...IS  ZO  STERK  ALS  EEN  LEEUW!

STERKE BOTTENSTERKE BOTTEN
Frame uit robuust gelast 

stalen balken.

BEL OF MAIL ONS GERUST VOOR EEN TESTRONDJE.
We delen graag met trots ons nieuwe ontwerp.

DE  NIEUWE  LIONALPHA  METAL...

LIEF KARAKTERLIEF KARAKTER
Gebruiksvriendelijke 

software op touchscreen 
of stand-alone computer.

DXF-direct snijden, 
tekenen en aanpassen.

GROTE BEKGROTE BEK
Grote automatische deur, 

voorzien van raam met 
laserveiligheidsglas.

VLIJMSCHERPE TANDENVLIJMSCHERPE TANDEN
Lasersnijden door plaat 

en voorgevormde 
producten!

SCHERP ZICHTSCHERP ZICHT
Rondom LED verlichting, 

voor statusweergave.

KRACHTIGE POTENKRACHTIGE POTEN
Stevig op verstelbare 

poten met slim ontwerp, 
voor gemakkelijk vervoer 

met palletwagen.

Modulair ontworpen 
om optimaal aan te sluiten
op uw wensen!

Er is ook een uitvoering 
voor laserlassen!

MADE IN
 HOLLAND

MADE IN
 HOLLAND

info@lionlasers.nl 076 581 01 01



TOP  TECHNOLOGIE  MET  EEN  STOER  UITERLIJK

SNIJDEN  OP  EEN  ANDER  NIVEAU

Lion Laser Systems B.V. ontwerpt en bouwt de lasersystemen 
volledig in eigen beheer te Breda, Nederland.

De LionAlpha Metal is een universeel inzet-
bare snijmachine geschikt voor het snijden 
van de meeste industriële metaalsoorten. 
De follow-focus snijkop blijft exact de hoogte 
van het product volgen hetgeen resulteert 
in een optimaal snijresultaat.

De hoogte-assen nivelleren zichzelf bij het 
nullen en zijn elektronisch uit te lijnen. Voor 
de bewegingen gebruiken we de Alpha 
Festo assen met kogelomloopspindels en 
Yaskawa AC-servomotoren. 

De automatische schuifdeur geeft met een 
veiligheidsglas goed zicht op het proces.

Oerdegelijk en betrouwbaar, daarom tot 5 jaar garantie!

In deze video zie je het systeem in werking!
Verschillende toepassingen worden gefilmd, 
waardoor je een betere impressie krijgt van 
wat het systeem te bieden heeft.

Bekijk de nieuwe
de LionAlpha Metal

in actie!

BEHUIZING  1650 x 1700 x 2100 mm (bxdxh)
WERKVELD   950 x 750 mm
LASERKOP   Follow focus snijkop met coaxial gas flow / verwisselbare nozzles 
GAS ASSIST   Tot 15 bar automatisch keuze snijden met lucht of gas
GOLFLENGTE  1080 nm
PULSLENGTE  PWM modulerend
PULSVERMOGEN  1 kW
PULSFREQUENTIE  Moduleren tot 100 kHz
LASERBRON   500W, 800W of 1 kW fiberlaser


