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1. Perfil da Empresa 

 

1.1.Sobre a Marca HAN’S LASER 

 

Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. é referida como HAN’S LASER, o seu código 
na bolsa é 002008. A HAN'S LASER é um fabricante de equipamentos de ponta que fornece 
principalmente equipamentos integrados ao sistema de processamento e automação a laser. 
A HAN’S LASER foi fundada em 1996 e cotada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 2004.  

Em 2017, a HAN'S LASER alcançou uma receita de vendas de 1,7 bilhão de dólares, 
ocupando o segundo lugar entre as empresas listadas no setor de laser em termos de valor 
de mercado e receita de vendas. Sendo actualmente o maior fabricante de máquinas laser. 

A HAN’S LASER neste momento tem mais de 13.000 funcionários no total, e 4.000 deles 
estão dedicados à pesquisa e desenvolvimento, com mais de 3000 propriedades intelectuais 
e muitas tecnologias essenciais a nível de liderança em todo o mundo.  

No mercado global, a HAN'S LASER produziu e vendeu a maioria das máquinas de corte a 
laser de com fibra, com centenas de milhares de máquinas atualmente a operar no mundo. 

Han’s Laser Smart Equipment Group Co., Ltd. é uma subsidiária do grupo HAN'S LASER, um 
conhecido integrador especializado em R&D, produção, vendas e serviços de todos os tipos 
de sistemas de processamento a laser de média e alta potência, incluindo corte a laser, 
soldagem a laser, impressora 3D, produção de automação em linha, limpeza a laser, laser, 
quinadoras, sistema CNC e componentes funcionais.  

Han’s Laser Smart Equipment Group Co., Ltd. ocupa o 1º lugar no setor de fabricação de 
equipamentos de processamento a laser de alta potência, em termos de receita e 
quantidade de vendas em muitos anos sucessivos. Fornecemos a solução completa por 
portfólios de produtos certificados pela CE, com capacidade de produção anual de mais de 
2000 conjuntos de sistemas de corte, soldadura e automação a laser de alta potência. 
Temos mais de 80 escritórios de vendas e serviços e centros de peças de reposição na China 
e 22 escritórios de vendas em países estrangeiros, fornecendo aos clientes globais serviços 
completos de pré-vendas, vendas e pós-venda. 
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1.2.Honras e Prémios 

 

² No.1 em marcas globais de máquinas de corte a laser de fibra 
² No.2 em fabricantes globais de equipamentos de processamento a laser 
² No.1 em participação de mercado de equipamentos a laser na China 

 

♦ A Primeira Unidade Experimental Nacional de Fabricação Inteligente de 
2015  

♦ A Unidade Nacional de Definição de Padrões da Indústria Laser 
♦ Empresa Nacional de Benchmarking da Qualidade 2017 
♦ Uma das 10 Principais Empresas listadas na China em 2017 (premiada 

pela CCTV) 
♦ A Unidade de Construção de Novo Esquema de Fabricação Inteligente 

(concedida pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da 
China) 

 

 

 

 

Sales and service center in USA 

Han’s enterprise bay in Beijing 

Han’s Laser Industry Park in Suzhou 

Han’s Laser Production Base in Shenzhen (230,000 sqm) 

Han’s New Global Laser Intelligent Production Base in Shenzhen (500,000 sqm) 

Han’s Laser R&D building 

Han’s Laser Innovation building Han’s Laser Headquarter 

Han’s Laser Smart Equipment Industry Park in Changsha 
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1.3.Capacidade de Produção 

 

Para desenvolvimento a longo prazo, a HAN’S LASER investiu 0,4 bilião de RMB 
na construção do centro de fabricação de classe mundial, equipado com mais 
de 160 conjuntos de centros de maquinação CNC DMG, Mazak ou Okuma e 13 
conjuntos de grandes centros de maquinação de pórtico. Com esse poder 
avançado de produção, o gestão de precisão 7S e o rigoroso sistema de 
garantia de qualidade, a HAN'S LASER produz internamente as suas 
ferramentas de processamento a laser de alta precisão. 

 

 

1.4.Clientes Conhecidos 

 

Han’s Laser Smart Equipment Group Co., Ltd exportou seus produtos de alta 
qualidade para mais de 40 países e regiões do mundo com desempenho e 
serviço de resposta rápida. Essas máquinas foram amplamente utilizadas em 
diferentes setores, como transporte ferroviário, energia, automóvel, eletricidade, 
veículos especiais, máquinas de engenharia, máquinas agrícolas, proteção 
ambiental, aparelhos eletrônicos, utensílios de cozinha, processamento de 
metais, etc. 
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1.5.A Importância no País 

 

HAN’S LASER insiste na inovação independente e toma a vitalização da 
fabricação de equipamentos do país como a sua missão na história do 
desenvolvimento de mais de 20 anos, de modo que conquistou grande 
reputação e grande apoio dos líderes do país, da província, da cidade e do 
distrito. 

Em 13 de outubro de 2016, o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, visitou a 
base de produção da HAN LASER e inspecionou diferentes tipos de máquinas 
de processamento a laser, afirmando sua grande conquista na fabricação 
inteligente de laser. Li Keqiang complementou, a HAN'S LASER avançou na 
fabricação de equipamentos tradicionais da China, do desenvolvimento 
avançado à transformação e atualização, dando uma nova perspetiva. Uma 
grande esperança para a fabricação inteligente na China brota e brilha nas suas 
mãos. 
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1.6.HAN’S LASER in the Media 

 

Em 26 de fevereiro de 2018, um grande documentário industrial Great 
Machines's Heavy Machines (segunda temporada), co-produzido pela CCTV e 
pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, estreou no 
canal CCTV2 de Finanças e Economia.  

As máquinas de corte a laser de fibra da HAN'S LASER, a máquina de 
processamento a laser 3D de 5 eixos, o sistema de soldadura laser e outros 
equipamentos inteligentes têm o tempo de exibição no episódio Máquinas 
Pesadas da Great Power Motor na China, contando às pessoas a história da 
rutura da HAN'S LASER através do bloqueio tecnológico pela sua inovação 
independente, mostrando às pessoas a coragem e a sabedoria da HAN'S LASER 
para produzir equipamentos de ponta e superar a potência avançada do 
mundo, levando a fabricação da China a atingir a meta de alta qualidade e 
eficiência. 
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2. Visão Geral da Máquina de Corte de Tubo a Laser de Fibra 

 

A imagem acima é apenas para fins de referência. (Standard: Carga Manual) 

 

 

 
A imagem acima é apenas para fins de referência. (Opcional: carga semiautomática) 
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• Aplicação Industrial: Equipamentos para ginástica, produtos 
desportivos, oleodutos, máquinas de engenharia, fabricação de 
autocarros, fabricação de locomotivas, máquinas agrícolas e florestais, 
veículos especiais, fabricação de eletrodomésticos, serviço de 
processamento externo a laser e vários tipos de indústrias de 
processamento de tubos para fabricação de máquinas 

• Material Aplicável: Vários tubos de metal. 
• Típicas Amostras de Corte: 
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3. Configuração da máquina 

 

3.1.Configuração Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Name Model Quantity Remark 

1 Máquina Tube Pro 1 1 HAN’S 

2 
Dispositivo de descarga 

estacionário de 2 m 
Standard 1 HAN’S 

3 Sistema CNC Han’s 701  1 HAN’S SMC 

4 Laser Standard 1 IPG 

5 Sistema de refrigeração  Standard 1 Especializado para laser de fibra 

6 Estabilizador de energia Standard 1 Especializado para laser de fibra 

7 Software corte de tubo Standard 1 Lantek  

8 Sistema de aspiração  Standard  1 Donaldson 

Below is optional configuration 

1 
Dispositivo de carga 

semi-automático 
Opcional 1 HAN’S 

3 
Dispositivo de descarga 

servo-flutuante de 2,5 m 
Opcional 1 HAN’S 

4 
Dispositivo de descarga 
servo-flutuante de 4m 

Opcional 1 HAN’S 
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3.2.Lista dos componentes 
 

No. Component Configuration detail Brand / Remark 

1 
Sistema CNC 

HAN’S 701 

• Intel dual CPUs 2.2GHz 

• ATX mainboard industrial 

• 64G SSD / 4GB capacidade 

interna 

• 2 Ethernet interfaces / 2 USB 

interfaces / 1 Serial  

• Sistema operacional Windows 

• Écran 15’’ TFT 

HAN’S SMC 

2 
Sistema 

Pneumático 

• Regulador 

• Válvula borboleta, válvula 

unidirecional 

• F.R.L 

• Cilindro 

• Válvula electromagnética 

Parker / CEME / AirTAC / 

SMC, etc. 

• Válvula proporcional eletrónica AVENTICS / Parker 

3 
Sistema 

Direcional 

• Guia HIWIN / ABBA 

• Cremalheira helicoidal APEX 

• X / A / B redutor de eixo ALPHA / APEX / APEX 

4 

Sistema de 

Rastreamento 

de Altura 

• Sensor capacitivo 

• Amplificador (embutido) 

• Caixa de ajustamento 

HAN’S SMC 

5 Sistema Elétrico 

• Contactor, interruptor de ar, etc. Schneider  

• Servo motor & drive para a 

máquina principal 
Sanyo Denki 
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4. Parametros técnicos 
 

NO. Item Parameter Remark 

1 
Área de processamento 

(comprimento * diâmetro) 

6000 * Φ20-160mm 

6000 * �20-120mm 

Comprimento manual de carga  

6200mm 

2 Distância de deslocação do eixo X 6700mm  

3 Distância de deslocação do eixo Y 200mm  

4 Distância de deslocação do eixo A / 
B 

Rotação infinita  

5 Distância de deslocação do eixo Z 160mm  

6 Precisão de posicionamento do 
eixo X / Y 

±0.05mm/m  

7 Precisão de reposicionamento do 
eixo X / Y 

±0.04mm  

8 Máximo de velocidade de 
posicionamento de eixo único X / Y 

100m/min 
A velocidade pode diminuir à medida 

que o peso aumenta 
9 Máximo de velocidade de 

posicionamento do eixo A  
100rpm 

10 Comprimento semi automático 
(opcional) 

3000-6000mm 

Se o comprimento ou o diâmetro 

lateral for superior a 100 mm, apenas 

o carregamento manual estará 

disponível 

11 Comprimento de descarga 0-2000mm Estacionário 

12 Remanescente ≥170mm  

13 Peso da máquina ≈7000kg  

14 Sistema CNC Han’s 701  

15 Máx. peso de único tubo 
100kg (quando a 

pressão do ar é de 6 
≤16.7kg/m 
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Bar) 

16 
Dimensões da máquina 

(comprimento *largura *altura) 

≈ 11m * 2m * 

2.85m 

Operação footprint:12m*4m 

(a largura do dispositivo de carga 

automático é de 4,6 m) 

17 Fase / tensão nominal / frequência 3 / 380V / 50Hz Personalização disponível  

18 Nível de proteção da fonte de 
alimentação 

IP54  

Nota: os parâmetros acima podem variar dependendo da configuração e aplicação. 

 

 

5. Características Funcionais de Cada Componente 

 

6.1. Laser de Fibra 

 

A máquina de corte a laser de fibra usa o laser de fibra do nosso parceiro de negócios 
estratégico IPG Photonics, o maior e melhor fornecedor de laser de fibra do mundo. Como a 
última geração do sistema de laser, o laser de fibra foi amplamente utilizado em todos os 
tipos de trabalhos de metais. 

As vantagens do laser de fibra: 

1. Alta eficiência de tomada, aproximadamente 40%. 
2. Excelente produto ao nível do parâmetro do feixe. 
3. Operação livre de manutenção, longa vida útil. 
4. Design modular plug-and-play, fácil de instalar. 
5. Design compacto e robusto otimiza o espaço da fábrica. 
6. Design de redundância de díodo quente, potência de saída estável. 
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6.2. Máquina 
 

As ferramentas da máquina consistem em base da máquina, viga, sistema de fixação, eixo Z, 
sistema de carga e descarga automático, sistema de tubulação de gás e água e outros. 

 

A. Base da Máquina 

A base da máquina é uma estrutura de soldagem completa. Após o endurecimento para 
eliminar a tensão interna, a base da máquina passa por mecanização áspera, processamento 
de vibração, semi-acabamento, processamento de vibração, mecanização de acabamento, 
trabalho de bancada e pintura final. Todo o processo é a garantia da estabilidade e da longa 
vida útil da base da máquina. 

A base da máquina também é equipada com um suporte auxiliar flutuante que evita a 
vibração do corte do tubo. 

B. Feixe 

O feixe é instalado sobre o mandril próximo à cabeça de corte, o eixo Z é pendurado nele 
para se mover ao longo do eixo Y. O feixe é equipado com trilho de guia linear de alta 
precisão e fuso de esferas acionado por servo motor, que realiza a reciprocidade do eixo Z 
ao longo da direção do eixo Y com uma distância de percurso de 200 mm. Existem 
interruptores de limite para controlar o curso em movimento e almofadas elásticas em 
ambas as extremidades para garantir a segurança do sistema. Uma blindagem de acordeão 
do tipo órgão é instalada entre a viga e o controle deslizante do eixo Z para garantir que a 
guia e o rack estejam protegidos num ambiente completamente fechado. 

C. Sistema de Aperto 

Existem dois conjuntos de sistema de fixação na base da máquina, ambos consistem num 
dispositivo rotativo e um mandril pneumático autocentrante com quatro garras. Um 
conjunto move-se ao longo do eixo X e o outro está estacionado na base da máquina. 

Com o sistema CNC SMC da HAN’S, o mandril de alimentação é acionado pelo seu servo 
motor CA para fazer reciprocidade na direção do eixo X, cumprindo suas tarefas de carga e 
alimentação. O mandril autocentrante com quatro garras é acionado pneumaticamente, as 
duas garras opostas são coordenadas para realizar sua função de autocentralização. E os 
dois pares de garras podem ser operados independentemente para realizar a função de 
fixação autocentrante de qualquer tubo retangular ou redondo. 

As quatro garras do mandril estacionário são equipadas com rolos para garantir que a 
superfície do tubo esteja livre de riscos quando estiver se movendo ao longo do eixo X. O 
dispositivo rotativo gira o mandril e a peça simultaneamente. 
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D. Eixo Z 

O eixo Z consiste numa cabeça de corte e um sistema de acionamento. O sensor capacitivo 
na cabeça de corte deteta a distância entre o bico e a superfície do tubo, transmite 
feedback do sinal para o sistema de controlo, que controlará o sistema de acionamento para 
mover a cabeça de corte para cima e para baixo para manter uma distância constante entre 
o bico e a superfície do tubo para garantir a qualidade do corte. 

 

• Sistema de tubulação de gás 

Existem duas linhas de gás na máquina de corte a laser de fibra, uma é fornecer à cabeça de 
corte gás assistido, incluindo ar comprimido limpo, N2, O2 e a outra é fornecer força 
aerodinâmica aos cilindros. 

N2, O2 e ar são os três tipos de gás assistido que podem ser usados no corte e podem ser 
trocados automaticamente com o uso de válvula eletromagnética. Neste sistema de 
tubulação de gás, os sensores de pressão são equipados para garantir pressão de ar 
suficiente para a qualidade do corte, e a máquina para para diminuir o desperdício de peças 
se a pressão do ar não for suficiente. 

 

• Sistema de tubulação da água 

Duas linhas de água circulam na máquina de corte a laser de fibra, ambas saem do 
refrigerador de água e são separadas para arrefecer o laser de fibra e o dispositivo QBH na 
cabeça de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16

 

 

Instalação e comissionamento  

Embalagem e Transporte 

a. A embalagem com caixas a vácuo e de madeira padrão é adequada para o transporte 
marítimo e de camiões a longa distância, à prova de humidade, antiferrugem e à prova de 
choque e adequada para elevação completa, com o centro de gravidade e as posições para 
elevação indicados. 

b. Cada caixa de embalagem possui uma lista de embalagem detalhada e um certificado de 
qualidade, bem como instruções de equipamento e todos os outros documentos.  

Instalação e comissionamento  

a. A Han’s Laser é responsável por dirigir a instalação e o comissionamento do equipamento. 

b. Após a assinatura do contrato, a HAN’S LASER estudará a posição geográfica da 
instalação na sua planta no menor tempo possível para determinar a posição específica de 
instalação do equipamento e fornecerá o desenho da fundação do equipamento após a 
entrada em vigor do contrato.  

c. Depois de concluir a construção da fundação do equipamento e as mercadorias 
chegarem ao local do cliente, o engenheiro da HAN’S trará as ferramentas necessárias para 
instalar e depurar o equipamento e concluir a instalação, depuração, testes técnicos, 
execução de teste, treino, aceitação e comissionamento do equipamento no prazo de 15 
dias.  

d. Todas as despesas de instalação e depuração, bem como a equipa designada por nós, 
serão por conta da HAN’S LASER (alimentação, acomodação e transporte local entre 
aeroporto, hotel e fábrica do cliente serão suportados pelo cliente). 

e. Durante a instalação e depuração, o técnico da HAN’S explicará as etapas e precauções 
de instalação do equipamento ao cliente e registará todos os dispositivos instalados em 
detalhe.  
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Aceitação do equipamento 

a. Aceitação Standard 

A aceitação é realizada de acordo com o acordo técnico no contrato entre a Han's Laser e o 
cliente. 

b. Aceitação final 

Quando a instalação, depuração e verificação do equipamento forem concluídas, 
realizaremos a aceitação em seu local, incluindo: 

1) Inspecionar a quantidade, modelo, função, parâmetros, etc. de todos os bens. 

2) Realizar o corte a laser das peças típicas de amostra aprovadas por ambas as partes. 

3) o cliente registrará a situação da aceitação e avaliará o resultado da aceitação, que 
deverá ser assinado pelas partes antes do exame de desempenho. 

c. Outras notas para a aceitação final 

1) Se o teste de aceitação for interrompido devido à falha de instalações auxiliares no local 
(fonte de alimentação, ambiente vizinho etc.) e o ambiente não puder atender aos 
requisitos tecnicamente exigidos do equipamento, o cliente deve recorrer imediatamente às 
medidas necessárias para reverter a situação.  

2) Durante o período de aceitação, se houver escassez de material, dano, falha no padrão de 
qualidade, todas as despesas de entrega e substituição suplementar serão custeadas pela 
HAN’S LASER.  

3) O período de garantia do equipamento é de dois anos desde a data em que o 
equipamento é determinado como qualificado na inspeção de aceitação.  

 

Formação 

O Han's Laser oferece formação técnica gratuita. Quando a instalação e a depuração 
estiverem concluídas, forneceremos formação técnica para os seus operadores na sua 
instalação ou no nosso centro de formação doméstico, que pode durar normalmente 7 dias 
ou até que os operadores possam usar o equipamento corretamente. Os principais 
conteúdos da formação são os seguintes: 

Conhecimento básico e princípio do laser; estrutura, operação, manutenção e manutenção 
de lasers; 

Princípio elétrico, operação, programação e diagnóstico geral de falhas do sistema CNC; 

Manutenção básica, métodos de solução de problemas (incluindo peças mecânicas, elétricas 
e pneumáticas); 
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Processo de corte a laser; operação e manutenção diária do cortador a laser CNC; instrução 
sobre ajuste de segurança no processamento a laser. 

 

Garantia & Serviço Após-venda 

1. A garantia de toda a máquina é de dois anos a partir da data de aceitação da 
máquina. O sistema inclui garantia de dois anos de serviço e qualidade de peças. No caso de 
qualquer problema durante a garantia, os nossos engenheiros de serviço bem treinados 
fornecerão o serviço a qualquer momento.  

2. Durante o período de garantia, se o equipamento for danificado devido à sua 
qualidade, a Han’s Laser substituirá as peças e prestará serviços gratuitamente, exceto 
consumíveis regulares (como lentes, óticas, bicos de corte) e acidentes causados pela 
operação do usuário classificados como violação dos regulamentos.  

3. Temos peças sobressalentes e acessórios adequados e podemos fornecer 
atempadamente serviço técnico e serviço de peças sobressalentes para o cliente atender à 
exigência de reparação de equipamentos.  

4. Organizaremos os engenheiros do projeto para fazerem regularmente visitas 
técnicas ao local do usuário.  

5. Comprometemo-nos a notificar oportunamente o cliente da atualização do software 
e fornecemos serviço de atualização de software sem limitação. 

6. O equipamento da Han’s Laser tem um período inteiro de garantia da máquina de 
dois anos e goza de serviço vitalício, com tempo de resposta de serviço inferior a duas horas.  

7. Tele-Assistência via Internet  

Como parte de seus termos de garantia, a Han's Laser fornece uma Tele-Assistência que 
inclui o diagnóstico de falhas e recomendações sobre as ações necessárias. Isso requer 
uma conexão de Internet de banda larga diretamente no local da instalação. A 
instalação e o uso deste serviço de acordo com as condições de Tele-Assistência da 
Han’s são gratuitos durante o período de garantia. Uma oferta deve ser enviada antes 
que o período de garantia expire para a continuação deste serviço. 

 

Segurança 

Etiqueta CE: A máquina está em conformidade com os regulamentos essenciais de 
segurança e saúde, conforme estipulado na Diretiva de Máquinas da CE 2006/42 / EC e 
Diretiva da CE EMC 2004/35 / UE e, se aplicável, Diretiva de Equipamento de Pressão e é 
entregue com o Sinal CE. 
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Requisitos do Tubo 

1, O tubo deve ser processado sem corrosão grave (o que afetará a qualidade da qualidade 
do corte). 

2, É necessário que o tubo seja reto, o grau de flexão deve ser menor que 1 mm / 1 m (4 
mm / 6 m), especialmente para aqueles que ≤ 30 mm e □ 30 mm, se a deformação for além 
do padrão, a automação de carregamento não podem ser conseguidas.  

3, A tolerância do diâmetro do perfil não deve ser superior a ± 0,5% do diâmetro, o mínimo 
de 0,2 mm (de acordo com GB / T 17395-1998, nível de desvio de diâmetro externo 
padronizado D4). 

4, O grau de distorção do comprimento do tubo deve ser menor que 0,02% do comprimento 
total. 

5, a precisão do processamento da peça: com base no erro do material, o erro de 
localização é IT12, o erro de contorno da forma é IT12. 

6, a rugosidade do material de 0-6mm deve estar entre 6,3um-12,5um, que é alterado de 
acordo com o material, a espessura e outras alterações. 

7, a discrepância da parte traseira das matérias-primas do agrupamento deve ser inferior a 
300 mm; 

8, a rebarba é sempre inferior a 3mm; 

9, Ao processar tubos soldados, a altura da costura soldada deve ser menor que 0,3 mm 
externamente e menor que 2 mm internamente.  

10, A temperatura da oficina requer 5 ° -45 ℃, humidade relativa ≤ 90% 

11, requisitos de gás: 0.5 ~ 0.8MPa; 

12, tensão de fábrica: sistema trifásico de cinco fios 380 ± 10% V, 50 ± 1 HZ; 

13, formas de perfil como viga em I, ângulo de aço, canal devem ser consultadas com a 
Han’s Laser antes de cortar.   

14, a espessura da parede contra o diâmetro da parede não deve ser inferior a 1/40, para 
evitar a deformação da pasta do tubo, se a relação espessura da parede contra o diâmetro 
atingir menos de 1/40, ele precisa de garras personalizadas; 

15, Viga I, aço angular, aço canal requer intervenção manual; 

16, comprimento remanescente ≥ 170mm 

 


