
Bodor Laser 
A Bodor Laser világviszonylatban az egyik legnagyobb fiber lézervágó gyártó 
vállalat, amely évente több mint 5000 darab gépet készít. Nemzetközi 
lézertechnológiai vállalatként a Bodor a fiber lézeres vágógépek globális piacának 
egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát. A cég a modern és élenjáró 
lézeralkalmazások folyamatos fejlesztésével támogatja a fémipari cégeket a 
gyártásuk korszerűsítésében. Az értékesítés 54 százalékos növekedése azt jelzi, 
hogy még a világjárvány által keltett hullámok és az autóipar lassulása sem tudta 
meggátolni a Bodor lézergépek térhódítását.  



 

Sikeres működésünk alapjai 
Az Optimum Hungária Kft. 2018-tól a BODOR LASER fiber lézervágógépek 
hivatalos magyarországi forgalmazója és szervize egyaránt.                                 
A Jinanban lévő 30.000m2-es összeszerelő üzemekben lévő gyártás 
megfelel az európai szabványoknak és a nemzetközi minőség 
ellenőrzésnek. Olyan tanúsítványokkal rendelkezik, mint a CE / FDA / 
ISO9001 / SGS stb. A BODOR cégnél 1400 fő dolgozik, melyből a fejlesztői 
központban több mint 100 kutatóval dolgozik minden nap azon, hogy javítsa 
a gépek szolgáltatási színvonalát, ami a lézervágás területén kiemelkedő. 
Minden évben jelentős több millió dolláros összeget fektetnek be az új K + F 
projektekbe. 

A Bodor lézervágógépeket USA/német gyártású IPG és kínai 
MAXPHONOTICS lézerforrásokkal szerelik. Mindkét gyártó 
Németországban építette ki az európai szervízközpontját. MAXPHOTONICS 
legújabb 2020-es fejlesztése a 30 kW lézerforrás, melyet eddig lézervágó 
berendezések nem tudtak elérni, de 2020-től már a BODOR gépeken is 
elérhető lesz, mivel a MAXPHOTONICS-nak a BODOR LASER az egyik 
kiemelt gyártópartnere. Az új kutatási és fejlesztési eredmények 
hatékonyabb vágási módszereket és tökéletesebb és gyorsabb vágást 
eredményeznek. 

Minőség, karbantartás, szerviz 
A BODOR Laser elkötelezett a kifinomultabb és intelligensebb termékek 
fejlesztése iránt. Az iF Dizájn Díjat a nemzetközi termékfejlesztési kiválóság 
jeleként ismerik el. A cég 2018-19-ben és 2021 évben iF és Reddot 
formatervezési díjakat is nyert az újonnan tervezett gépeivel. Ezen munkák 
együttes célja, hogy a gépek a legmagasabb vevői és gyártási elvárásokat is 
ki tudják szolgálni. Kollégáink gyártói teljes körű oktatás után rendelkeznek 
a gépek biztonságos és szakszerű üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, 
BODOR Pro szoftver használatához és oktatásához, valamint 
karbantartásához szükséges szakismerettel. Így tudjuk garantálni a 
termékek hosszútávú használatát. 

A lézerek között az alábbi lehetőségek közül választhatnak: 

 Precíziós kompakt síklézer (I3, I5, I7) 

 Síklézer (egy és kétpalettával) (F, E, P, S) 

 Sík és csőlézer kombinált gépek (egy és két palettával)  



(FT, ET, PT) (3, 6 méteres csővágó opcióval) 

 Tekercsből dolgozó síklézerek (C típus) 

 Csőlézerek (X, T, K sorozatok)  

6,5 vagy 9,2 méteres csövek vágáshoz 

 Nagyméretű síklézerek (G típus: 3200x20500 mm táblaméretig) 

 Nagyméretű többtokmányos csőlézerek (M 500 automata adagolással) 

12 méteres zártszelvények, csövek vágásához,  

zártszelvény □ 60x60-tól □ 325x325 mm-ig 

csővek Ø 60-460 mm átmérő között  

Lézer teljesítmény: 

Kompakt precíziós lézereknél: 1-3, 4kW között 

Síklézernél: 1-40kW között 

Sík és cső kombi gépeknél szintén: 1-6 kW között 

Csőlézerek: 1-4 kW között 

Nagyméretű síklézerek: 6-40kW 

Nagyméretű többtokmányos csőlézerek 1-6 kW között 

A megmunkálásnak megfelelően széles lehetőségek közül választhatnak. 

Akár extrém vastagság, vagy méret is rendelkezésre áll az igényeknek 
megfelelően!  

  



 

A K sorozatú csőlézervágógépek főbb 
paraméterei 

 K sorozat (K110, K230, K360): 6300 mm megmunkálási hosszméretű anyagokhoz,  

 Csövek: Ø 20-360 mm (30%-al nagyobb megmunkálható átmérő a hasonló gyártmányokhoz),  

zártszelvények 20x20-254x254 mm között, csövek, zártszelvények, vágásához.  

 Maximum alapanyag tömege: 80-150 kg, vagy max. 25 kg/m 

 Legrövidebb maradékanyag: 70mm 

 Forgatás: Max 130 ford./perc 

 Pontosság: 0,05mm, visszaállási pontosság 0,03mm 

 MaxPhotonics, IPG lézerforrás 1, 2, 3, 4 kW 

 Gyorsulás 1G 

 X tengelyen 100 m/perc, Y tengelyen: 60 m/perc, Z 60m/perc sebesség 

 Bodor Géniusz T lézerfej auto-fókuszos állítással 

 Szegmentált hegesztett gépágy 

 Automata betöltés és 4 pofás tokmányok 

 WIFI vezeték nélküli vezérlés 

 Schneider hajtásrendszer, szervo motor 

 Japán SMC proporcionális szelepek 

 Bodor Thinker 3.0 vezérlő program, IGS, DXF fájlformátumok olvasása, G kódú programozás 

 Tajvani lineáris vezetékek, fogaslécek 

 Automatikus kenőrendszer, Védőszemüveg, füst elszívás 

 

 

 
  



 

Főbb technológiai funkciók 
 

 

Gyártási idő megtakarítása érdekében 

Bodor gyors perforációs technológia 

Nagy sebességű vágási adatbázis 

Automatikus cső sarokvizsgálat 

Automatikus vágógáz szabályozás 

Automatikus lézerfej fókuszállítás 

 

Vágási minőség fokozása 

Aktív akadálykerülő funkció 

Különféle profilvágási lehetőség 

Salak elleni védelem 

Költségmegtakarítás Gáztakarékos, egyenletes áramlású fúvóka 

BodorNest csőkiosztási szoftver 

Karbantartási ciklus figyelmeztetési funkció 

WIFI internet kapcsolat 

 

Előnyei 
 Könnyű kezelhetőség - egyszerű alapanyag adagolás és programozás 

 Kiváló vágási paraméterek - gyors megmunkálás, rövid gyártási idő 

 Alacsony beruházási költségek – Gyorsan megtérülő beruházás 

 Speciális Bodor Genius T lézer vágófej karcsú fúvóka kialakítással  

 Vezérlésbe integrált felületkiosztási szoftver – gyors rajzolás, hatékony lépéspálya és szimuláció 

 Új fejlesztésű Bodor Thinker 3.0 vezérlés – felhasználóbarát programozás 

 Zártszelvények, szögacélok hatékonyabb élkeresése – nagyobb vágáspontosság érdekében 

 Nagy sebességű forgatás és X előtolási sebesség a gyorsabb ciklusidőért 

 Automatizálási lehetőség az alapanyagok be és kiadásához 

 Salak elleni védelem megvédi a cső belső felületeit a vágási törmeléktől, és csökkenti az utólagos 

megmunkálást 

 

 


