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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CẮT LASER FIBER 
PHẦN MỀM CYPCUT – FSCUT 2000C 

các lưu ý: 
 Vì máy chạy tốc độ rất nhanh nên không được phép bỏ các vật cản trên 2 

trục X / Y của máy. Không để phôi cắt rồi lên phần chuyển động của máy. 
 Phải khởi động máy theo đúng quy trình hướng dẫn, không tắt máy đột ngột 

bằng cắt ngắt CB. 
 Khởi động máy tính.  
 Khởi  động bộ giải nhiệt nước. 
 Khởi động bộ nguồn laser: IPG / MAX / RAYCUS. 
 Kiểm tra bộ đo cao BCS 100. 

 Kiểm tra bộ béc cắt. 
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1. Giao diện chính của phần mềm. 

 
 
Trên thanh  Menu gồm có một số mục và chức năng sau: 
File : tải bản vẽ vào, xuất bản vẽ ra bản dxf, xuất bản tính toán thời gian cắt, tổng 
số mét cắt, diện tích phôi cắt cần  để sử dụng…. 
Home : các chỉnh sửa hình vẽ, phóng to thu nhỏ, thêm điểm mồi , bù đường cắt, 
thay đổi điểm gốc , tạo điểm giữ phôi khỏi rơi, xoay hình , thay đổi vị trí điểm mồi, 
…. 
Draw : vẽ hình cơ bản, … 
Nest : tạo khung xếp phôi,  array , group, … 
CNC : chạy demo xem trước khi cắt, về gốc , dò phôi nghiêng, BCS 100 ,…. 
View : các lựa chọn về hiển thị , ngôn ngữ, … 
Thao tác chọn hình: quét hình từ bên phải sang trái ( thao tác Click giữ chuột trái 
từ vị trí bên phải hình rê về bên trái không nhả cho đến khi chọn hết hình nhả ra .) 
Phải kiểm tra thật kỹ các báo lỗi của máy trước khi cho hoạt động. 
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2. Các bước cơ bản để có thể sử dụng tốt chiếc máy cắt laser Fiber với chương 
trình điều khiển CypCut – Fscut 2000C. 
Bước 1 : đưa hình ( bản vẽ ) vào phần mềm: 
- Vào mục File -> Import -> import DXF File -> tìm File autoCad -> Open. 

 

 
Sau khi đã đưa hình vào phần mềm, bước tiếp theo ta tạo điểm mồi ( đường vào 
đường ra cho các chi tiết cắt). 
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Bước 2 : tạo điểm mồi ( đường cắt vào – ra ). 
Chú ý : phải quét chọn hình trước khi muốn thực hiện các chỉnh sửa. 
Quét chọn hình , sau đó chọn [ Lead ]. Hiện lên bảng cài đặt đường vào -  ra , trên 
lead in , dưới là lead out. 
Trong lead in setting :gồm có Lead In , và Lead Out. Và mốt số cài đặt nâng cao. 
Gồm có: 
 Type: kiểu đường vào :- None : - không có. 

 - Line: đường thẳng. 
 - Arc: đường cong. 
 - Line + Arc: thẳng và cong. 

Length: chiều dài đường vào. 
Angle: góc vào. 
Radius: bán kính của đường ARC cong. 
Add small hole at lead line : chọn đường vào cho cả những lỗ nhỏ và đường 
thẳng.  

 
Sau khi lựa chọn cài đặt chiều dài và  kiểu đường vào, ta có thể thay đổi vị trí bắt 
đầu thả điểm mồi , bằng cách chọn đối tượng cần thay đổi và chọn vào : 
Start Point-> chọn chuột vào điểm mình muốn thả điểm mồi. 
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Bước 3: tạo Layer cài đặt thông số để cắt tôn. 
Vào Layer bên góc phải  màn hình: 

 
Hiện bảng như trên . 
Nội dung các cột và tên được giải thích ở phần  dưới , đọc kỹ hướng dẫn để hiểu. 
Về cơ bản phần Layer này sẽ được các chuyên gia cài đặt và lấy mẫu cho từng độ  
dày vật liệu và loại vật liệu. 
Nó sẽ được tạo và lưu lại , khi cần sử dụng chỉ cần tải bản cần thiết và máy sẽ tự 
điều khiển khi cắt.  
Gồm có: 
Cột Cut: cài đặt cho  phần cắt. 
Cột Pierce: cài đặt cho điểm mồi ( đục lỗ ). 
Cột Lead : cài đặt tốc độ và độ cao riêng cho đường mồi với tốc độ chậm hơn để 
việc bắt đầu cắt được tốt hơn ( ít sử dụng ). 
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Mục : layer cài đặt thông số cắt. 
Load : tải File mẫu layer có sẵn vào để dùng nếu có. 
Save : lưu file layer này thành file mẫu để sau này lấy ra sử dụng. 

 
Chọn mục Pre-Pierce nếu muốn đục tất cả các lỗ mồi trước, sau đó mới quay lại 
cắt sau.( chỉ  cần thiết đối với cắt tôn dày ). 

 
Mục CUT gồm có các thông số: 
Cut Speed:  cài tốc độ cắt. 
Lift Hieght: chiều cao nhấc mỏ cắt sau khi kết thúc 1 đường cắt. 
Nozzle height / Cut height : chiều cao mỏ cắt so với mặt tôn khi đang cắt. 
Gas type /Cut Gas: loại khí cắt( chọn oxi nếu cắt thép , chọn nito nếu cắt inox ). 
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Cut Pressure :áp suất khí khi cắt. 
Peak Power /Cut Pwr: chọn công suất cắt( min – max: – 10%- 100%). 
Duty Cycle : chu kỳ ( khi cắt luôn chọn bằng 100%). 
Pulse freq / Cut Freq : chọn tần số cắt ( tần số phát xung laser ). 
Cut Focus :tiêu cự của súng , cắt thép + , cắt inox -.   
Laser on delay : thời gian phát tia laser và chờ trước khi bắt đầu cắt. 
Laser off  delay : thời gian chờ ngắt laser sau khi kết thúc đường cắt. 
Slow Start : tốc độ cắt dành cho đường mồi , và chiều  dài áp dụng tốc độ này. 
Cài đặt đồ thị công suất  theo tốc độ khi cắt vào góc thì giảm công suất . 
Tích chọn Power curve-> chọn edit để cài đặt. 
Cài đặt đồ thị này chỉ áp dụng cho trường hợp đốt keo khi cắt inox / hoặc khắc chữ/ hoặc cắt 
những chi tiết có góc nhọn nhiều. 
Bình thường thì không cần sử dụng. 
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Mục đục lỗ ( Pierce ) gồm có : cài đặt cho các lần đục , lần 1 lần 2, lần 3. 

 
Trong bảng cài đặt đục lỗ, có 4 trường hợp , khi tích chọn: 

No Pierce: không đục lỗ mà cắt luôn . chỉ áp dụng cho tôn mỏng tùy theo 
công suất nguồn mà độ mỏng ở đây là khác nhau.  

     Tương tự khi cắt inox mỏng cũng có thể không cần đục lỗ , ví  dụ 1 mm , 1.2. 
     1 Stage: có 1 bước đục. 

2 Stage: có 2 bước đục. 
3 Stage: có 3 bước đục. 

Và chú ý thứ tự ở đây sẽ là chạy từ bước 3 đến bước 2 , đến bước 1 và cuối cùng là 
cắt. 
Tùy theo vật liệu dày hay mỏng mà ta cài đặt số lượng bước đục cần thiết để xuyên 
thủng vật liệu trước khi bắt đầu cắt. 
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Giải thích các ô : 
Step time : thời gian đi xuống của mỏ cắt khi ở vị trí đục . 
Pierce height: chiều cao đục. 
Pierce Gas: loại khí sử dụng. 
Gas Pressure: áp suất khí. 
Peak power : công suất sử dụng. 
Duty cycle: chu kỳ.( chỉ cài đặt khi dùng đục lỗ , cắt thì luôn để 100% ). 
Pulse Freq : tần số phát xung. ( chỉ dùng khi cài đặt đục lỗ , không cài khi cắt luôn 
để 1000 – 5000 khi cắt).  
Focus pos: điểm tập trung. Thường sẽ = -2 đến -6 tùy loại. 
Pierce time : thời gian mồi lỗi tại điểm cài đặt Pierce height sau đó chuyển sang 
hạ từ từ mỏ cắt xuống. 
Extra Blow: xả khí ,  khi kết thúc 1 bước đục, của bước nào cài bước đó. 
Sau khi cài đặt xong chọn OK để kết thúc. 
Sau bước này ta tiến hành kiểm tra vị trí bản vẽ so với phôi cắt , và lựa chọn vị trí 
điểm gốc bắt đầu. 
Kiểm tra chạy bao  khung hình , bấm chọn phím Frame. Máy sẽ chạy bao khung 
hình, nếu hình vượt khung máy sẽ không chạy , tiến hành di chuyển đầu cắt vào vị 
trí hợp lý, hoặc lựa chọn lại điểm gốc cho đúng với vị trí cắt. 
Sau bước kiểm tra gốc và chạy bao khung, ta có thể cắt bằng cách bấm nút Start 
trên remote hoặc trên màn hình , muốn dừng lại để kiểm tra thì bấm Pause > cắt 
tiếp thì lại bấm Start. 
Khi bấm Pause để dừng tạm thời , ta có thể bấm tiến tới hoặc lùi lại theo đường cắt 
cũ bằng cách  bấm nút Back hoặc Fowork để dò theo đường cắt. 
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Giải thích các ô lệnh: 
Home: 
Quét chọn hình vẽ.( lấy hình đuôi dxf từ cad vào hoặc tự vẽ ra ). 

 
Scale : kích chọn thì yêu cầu nhập kích thước khổ tôn muốn scale lên ( nhớ bấm 
biểu tượng ổ khóa ở giữa khóa scale từng trục). 
Transform : xoay hình, đối xứng. 
Lead :  cài đặt chiều dài đường mồi ( vào – ra ). 
Clear : xóa bỏ lead , … 
Lead Pos : thay đổi vị trí đặt điểm bắt đầu cắt và chiều dài điểm mồi bắt đầu cắt 
tới nét cắt chính. 
Home Ref : điểm gốc tọa độ ( vị trí mỏ cắt và tôn  ). 
Compensate : bù đường cắt. gồm có bù trong và bù ngoài. 
Outer  : đường mồi từ ngoài vào. 
Inner : đường mồi từ trong ra. 
Reverse : đảo chiều đường cắt. 
Seal :- Gap – over … chọn chế độ kết thúc đường cắt còn chừa hoặc không chừa 
một đoạn cuối để khỏi rơi phôi. ( Gap : chọn và nhập giá trị chừa lại ). 
Micro joint : tạo điểm đính khi cắt tôn mỏng , hoặc muốn giữ phôi không bị rơi. 
Fillet : bo cạnh góc vuông với R nhập vào. Quét hình từ bên phải sang trái , nhập R 
bo, và đưa chuột vào góc vuông bấm. 

 
Auto Sort: tự động sắp xếp đường cắt trước đường cắt sau . ngoài ra trong mũi tên 
xổ ra còn có thể lựa chọn kiểu chạy theo ý mình, như từ trái qua phải hoặc ngược 
lại . từ trên xuống dưới hoặc ngược lại. cắt các chi tiết nhỏ trước , hoặc cắt các chi 
tiết ngoài trước , … 
Sort thanh kéo kiểm tra hình cắt chạy từ số 1 đến hết  kéo thanh Sort từ từ hình cắt 
sẽ chạy màu xanh lá cắt rồi dần dần cho đến hết hình. 
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Group  : quét hình và nhóm hình thành một khối để trái bị thay đổi kích thước khi 
thêm hình vào. 

Draw: 

 
Mục  vẽ hình cơ bản . 
Muốn cắt chữ thì chọn mục  T test : 
Đưa chuột vào bản vẽ click nhả chữ ra , sau đó đánh chữ muốn cắt vào ô text phía 
trên góc trái màn hình. 

 
Trong ô Font : lựa chọn kiểu chữ. Chọn time new roman nếu muốn đánh tiếng 
việt. 
Trong ô Text : đánh chữ cần vào. 
Height : chiều cao của chữ. 
Width : độ rộng chữ. 

Sao đó chọn chữ và chọn vào Text to Curve       
Đễ bẻ khối chữ ra thành đường cắt  ( cái này dùng viết chữ sau đó export sang 
dxf dùng cho máy cắt plasma )[  vào file chọn save as > autocad dxf] . 
XONG THÌ TRỞ VỀ HOME để tạo cầu  nối cho những hình có hình cắt bị rớt ở 
bên trong. 
Quét hình chọn cầu nối , chọn đường thẳng cắt ngang vị trí muốn tạo cầu nối nhập 
kích thước đoạn cầu nối để cắt đứt ra và nối vào phần hình bên trong. 
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Chú ý cầu nối phải lớn hơn phù hợp với kích thước bề rộng và chiều cao cạnh cắt 
ra. 
Mamximum distance between adjacent : được hiểu là khoảng cách mà bạn có 
thể cắt ngang chữ. Ví dụ bề rộng cạnh chữ A là 4 mm thì bạn phải đặt giá trị này 
lớn hơn 4 nó mới cắt ngang hết qua được đoạn 4mm. ( phải lớn hơn bản rộng của 
chữ A ).  
Bridge Width : độ rộng cầu cắt , được hiểu là độ hở cắt rộng ra giữa 2 mạch. 
Cụ thể hãy xem hình dưới ta sẽ hiểu . hình đầu là Bridge =4. Hình 2 là =7. 
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NEST: 
Sắp xếp phôi nhiều tự động. cài đặt bàn cắt khổ phôi. 
Part :tải bản vẽ vào, có thể đưa nhiều bản vẽ vào một lúc. 

 
 
Nest :Auto nest tự động sắp xếp phôi . lúc này khi chọn đồng thời ta chọn luôn khổ 
tôn để xếp hình. Lưu ý không được lớn hơn giới hạn  khổ máy. 
Sau khi bấm vào Nest hiện bảng sau: tong này có : 
All part in library: chọn tất cả các part để  xếp. 
Selected Part: lựa chọn Part cần xếp. 
Part Gap: cài đặt khoảng hở giữa các hình khi xếp. 
Part Margin: cài đặt độ hở biên khi xếp hình 
Trong ô Standard palets: cài đặt khung xếp phôi , dài rộng, hoặc chọn khung có 
sẵn. 
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CNC: 
Gồm có các tính năng như : 
Simulate : bấm chạy demo để kiểm tra chiều cắt và thứ tự cắt. 
Edge : cài đặt dò góc nghiêng. Tự động hoặc dò tay. 
Go Origin : cài đặt về gốc , vào chọn all origin để về gốc toàn bộ các trục. x , y, z, 
và focus. Lựa chọn ưu tiên về gốc trục z và trục focus trước. 
 

 
 

Edge Seek : Dò tôn nghiêng tự động ( lưu ý không đặt tôn quá nghiêng ). 
Click chọn: nhập hình chữa nhật nhỏ khoảng100x200 để máy dò.   
Chú ý nếu trong quá trình dò tôn mà có bất cứ lần nào mỏ cắt đi đến 
điểm dò đầu tiên mà đã không nằm trong tôn thì phải chọn dò lại . 
Mission : lưu tọa độ đang cắt dở , tắt điện nghỉ  ngày mai tiếp tục cắt lại. 

Go Origin: bấm vào để  máy trở về gốc tọa độ. 
Chú ý : ngyên tắc hoạt động của đầu súng cắt là cảm biến điện dung.  
Thực hiện kiểm tra sau nếu không đúng cần thực hiện dò lại.  
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Trước tiên dùng tay chạm vào đầu béc cắt, mỏ cắt sẽ lập tức nhấc lên cao nhất và 
đèn báo lỗi đỏ kèm còi hú sẽ vang lên .( hoạt động này nhằ kiểm tra đầu súng có 
cảm biến không )  
Nếu sờ tay mà mỏ cắt không nhấc lên và không có còi hú, tức là mỏ cắt mất cảm 
biến. cần tiến hành thao tác dò phôi lại. 
BCS 100: kiểm tra bộ THC ( đo cao tự động ). 
Click chọn F1( calip) > số 2  > hạ mỏ cắt xuống sát tôn cách mặt 5 mm -> ENTER 
>…. Đầu cắt sẽ tự động dò chạm tôn sau đó nhấc lên cao. -> bấm Enter 1 lần nữa 
để lưu . 1 hình cong xuất hiện , ( cong đều và mịn là tốt  ). 
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 Global Parameter: 

 
Trong đây  chứ các cài đặt nâng cao dành cho nhà sản xuất máy cắt laser Fiber.Một 
vài mục ta có thể sử dụng:  
Thay đổi đơn vị hiển thị ( gồm m, mm, s , ms , ….). 
Thời gian chờ của điểm làm mát. 
Tốc độ di chuyển tối đa của máy , tốc độ chạy bao khung ( Frame ). 
Gia tốc chạy của các chuyển động : gồm chuyển động cắt , chuyển động khi chạy 
tay , và gia tốc khi di chuyển không tải. 
 
Trong bảng bên phải màn hình : 
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Bảng này gồm các chức năng : 
 4 phím mũi tên di chuyển máy théo các hướng. 
Nâng hạ mỏ cắt. 
Fast : chọn chạy nhanh hoặc chậm , và cài đặt tốc độ chạy ở ô kế bên.  
Step :cài đặt bước chạy. 
Burst : cài đặt công suất phát tia laser khi bấm nút Laser. 
Focus Pos: cài đặt điểm focus bằng tay ( khi cần đưa về 1 số nhất định dành cho 
chỉnh tia  khi bị lệch tâm.) 
Shuter : bật tắt enable cho phép phát ra tia laser. 
Blow : xả khí . 
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Aming : bật tắt đèn laser đỏ .( nguồn IPG ). 
Laser : phát tia laser để kiểm tra. 
Oxygen : lựa chọn loại khí cắt để khi bấm nút xả khí loại khí đó sẽ được xả ra. 
Start : bấm nút máy sẽ chạy và cắt. 
Pause : dừng tạm thời. 
Resume: tiếp tục cắt lại. 
Stop: dừng máy ,  
Loop : vòng lặp. 
Back : lùi lại theo đường cắt cũ. 
Forward: tiến tới theo đường cắt. 
Pt loc: phục hồi vị trí đang cắt khi bị bấm nút stop ( với điều kiện chưa bấm nút 
Start). Hoặc phục hồi vị trí cắt khi bị mất điện , mở phần mềm lên nút này sẽ hiện 
sáng để bấm ( bình thường thì không sáng ). Máy đứng chờ tại vị trí . 
Pt CONT : phục hồi vị trí cắt khi mất điện hoặc bấm nút Stop và sau đó cắt luôn. 
Process  sleclected only : khi chọn vào tích này , thì mý chỉ cắt những  hình nào 
được quét chọn , hình không quét thì không cắt. 
Process ends, go to [       ]: tích chọn ô này khi máy cắt kết thúc sẽ di chuyển về 
gốc hoặc đến 1 điểm trong lựa chọn . nút tích này hạn chế không chọn vì rất nguy 
hiểm cho người vận hành. 
Follow : nút này hạn chế bấm , hoặc khi bấm phải đảm bảo có phôi , khi bấm 
nút này mỏ cắt sẽ lao xuống sát mặt phôi , nếu không có phôi sẽ gây va chạm 
vào các thanh đỡ phía dưới gây hư hỏng. 
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Mốt số chức năng đặc biệt dành cho cắt inox có 
lớp dán , và khắc dấu đường chấn cho máy chấn. 
Gộp chung đường cắt. 
Đốt keo inox. ( Defilm ). 
Quét chọn hình-> vào layer -> tích chọn ô Defilm.  
Một chú ý khác: trong mỗi Layer màu đều có 1 Defilm để đốt keo , nên phải 
chú ý , khi chọn Defilm thì phải xem mình đang chọn ở layer nào . 
Một bảng cài đặt riêng dành cho Defilm xuất hiện kế bên ô layer .chọn sang mục 
Defilm để cài đặt thông số cho phần đốt keo. 
Hình dưới trong ô Defilm là 1 cài đặt mẫu đốt keo cho máy cắt laser nguồn 3kw, 
bạn có thể áp  dụng bảng này cho máy cắt 1500w hoặc khác với tốc độ chạy khác 
nhau sẽ đốt  lớp keo cháy rất tốt và sạch. 
Ta thấy trong bảng có 2 layer . 
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1 màu xanh lá: là cài đặt cho hình cắt đứt.  
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2  màu hồng: là layer cài đặt dành cho khắc chữ. Với layer khắc chữ , công suất sử 
dụng sẽ thấp và chiều cao mỏ cắt  lại cao so với mặt tôn. Hãy xem bảng cài đặt 
mẫu dành cho chức năng khắc chữ.  
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3 Defilm: 
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4. gộp chung đường: 
Tải bản vẽ vào , hoặc hình vẽ trong phần mềm. 
Nguyên tắc gộp chung đường: các hình phải có cạnh chung giống nhau , và là cạnh 
vuông không bo góc, ví dụ hình sau: 

 
Sau khi tải hình vào : ta quét chọn các hình bên trong -> tạo lead in -> group các 
hình vừa tạo lead in lại với nhau thành 1 khối . 
Tiếp theo lại quét chọn tất cả gồm cả hình bên trong và bên ngoài -> group 1 lần 
nữa. 
Tiếp theo vào Array -> hiện bảng -> nhập  số lượng hàng , số lượng cột. 
Chú ý 2 ô dưới là khoảng hở giữa các hình của hàng , và của cột , ta phải cài bằng 
0 vì đang cần xếp chung đường, và hình ngoài không được có tạo lead in. 
Sau khi bấm ok hình được Array ra , ta quét chọn tất cả hình rồi  
Tiếp theo bấm vào biểu tượng Codege để chọn gộp chung đường cắt. 
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Chọn vào S pattern 
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Một số chuẩn đoán , kiểm tra tín hiệu và báo lỗi thường gặp trên máy cắt laser 
Fiber. 
1. Bấm Frame nhưng máy không chạy bao khung : nguyên nhân , khung hình vượt 

quá khổ cho phép của máy ( khung ở đây là bao gồm hình cắt và các hình có trên 
phần mềm , xóa bớt các hình không cắt, hoặc không cần thiết ). 
Thứ 2 là vị trí mỏ cắt đang ở vị trí không đúng , ví dụ hình cần cắt khổ là 
2000x4000 mm , nhưng vị trí mỏ cắt lại đang ở giữa tấm phôi , phải di chuyển 
mỏ cắt đến cạnh ngoài cùng của tấm phôi và bấm Frame lại. 

2. Lỗi giớ hạn mềm X, Y, Z , W. nguyên nhân thường do máy bị di chuyển khi mất 
điện bằng cách đẩy tay là cho vị trí giới hạn bị lệch: xử lý vào CNC -> go Origin 
để về dò gốc tọa độ lại . 

3. Lỗi cảm biến điện dung: Capacitiance becomce 0 : nguyên nhân do va đập làm 
bể xứ giữ béc cắt. hoặc lỏng dây cảm biến… 
Xử lý : tháo vòng xứ ra kiểm tra. Kiểm tra dây cảm biến. 
Sau đó thực hiện dò lại độ cao. Trong BCS 100 đã giới thiệu ở trên. 

4. Lỗi Capcitiance diminished 531: lỗi này thường do  mỏ cắt đứng ở vị trí không 
có phôi phía dưới quá lâu.  
Xử lý : di chuyển mỏ cắt vào phần có phôi cắt. hạ mỏ cắt xuống sát tôn và nhấc 
mỏ cắt lên lại . 

5. Servo Alarm ( X, Y , Z, W ): kiểm tra báo lỗi trên màn hình của Drive trong tủ 
điện , xác nhận mã lỗi là gì để xử lý. 
Lỗi thường gặp ở đây trên các Drive là : C90  nhấp nháy. 720 , 710 , 910. 320,…  
Liên hệ nhà sản xuất để khắc phục. 

6. Lỗi Net work time: mất kết nối với bộ BCS100 : nguyên nhân thường do cài đặt 
1 phần mềm mới hoặc bị thay đổi chế độ kết nối mạng sang auto, hoặc do kết nối 
với internet và cại đặt lại IP. 
Xử lý: vào phần internet của máy tính cài dăt lại địa chỉ IP tĩnh cho cổng mạng 
dành cho BCS100.  

Ngoài ra một số bảng thông số đề cắt độ  dày vật liệu tham khảo được cho sẵn ở 
dưới , người dùng có thể áp dụng , và điều chỉnh thêm để đạt được giá trị cắt tốt 
nhất trên từng  máy cố định. 
Bảng thông số cắt và độ dày cắt vật liệu của từng công suất nguồn laser được gửi 
kèm theo dưới dạng file PDF. 
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3mm cs 1.0 double- oxygen. 
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6 mm cs 1.0 double - Oxygen 
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8 mm cs – 1.5 double - Oxygen 
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10 mm cs-2.0 double- Oxygen 
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12 mm cs – 2.5 double -  Oxygen 
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14 mm cs – 3.0 double - Oxygen 
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Nguồn cắt Laser 3000w – MAX photonic. 
16 mm cs – 3.0 double – Oxygen. 
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Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại / zalo : Phạm Ngọc Nam 0342.331.772 
Đề được giải đáp và hướng dẫn thêm. 
Kênh Youtube :  
MÁY CẮT LASER FIBER _ PLASMA Phạm Ngọc Nam 
Link : https://www.youtube.com/channel/UCgfuLgE_daw18IIkACPWC6A 
Web : http://www.khaitamtech.com/ 
https://cncbaokhang.com/ 


