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AZ EDUTUS LÉZER LABORRÓL 

Az Edutus Egyetem Műszaki Intézete 2007 szeptemberében alakult, alapvető feladata a műszaki 

felsőoktatás feltételeinek megteremtése, beindítása volt a régióban, ugyanis munkaerőpiaci kutatások 

szerint a térség megújult struktúrájú ipara komoly munkaerőhiánnyal küzd: hiányzik a korszerű, jól 

használható elméleti alapismeretekkel, ugyanakkor kellő gyakorlati készségekkel rendelkező, idegen 

nyelvet beszélő szakembergárda. E hiányhelyzet feloldását nehezítette, hogy a térségben nem volt 

műszaki felsőoktatás, ami már az újabb ipartelepítést is akadályozta. 

Magyarországon hiányoznak azon felsőfokú végzettségű szakemberek, akik képesek lennének nagy 

hozzáadott értékű termék és termelés fejlesztésére. A lézertechnológia szakirány elindításával – 

melyben a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. is nagy szerepet vállalt – ez a hiány 

szűnik meg. 

Az egyetem vásárolt egy TruDisk 4001 Laser sugárforrást és TruLaser 7020 CNC cellát. Az új eszköz az 

alkalmazott lézertechnológia laboratóriumban kapott helyet. A lézer sugárforrás vágási teljesítménye 

4000 Watt, felhasználási területe jellemzően vágási és hegesztési műveletek, hiszen nagy sebességgel 

és nagyon magas precizitással, tizedmilliméteres pontossággal képes vágni. éppúgy, mint a legnehezebb 

6-szabadságfokú programozás gyakorlását. A laboratóriumot– „házban ház” jelleggel – sugárvédő fal 

veszi körül, mindenhol beburkolták, hogy megfeleljen a CE minősítésnek, vagyis ne juthasson ki 

lézersugár a cellából. 

A laborban található még egy síkágyas lézervágó, gravírozó gép is, amely széles skálán képes nemfémes 

anyagok vágására és akár fémes anyagok feliratozására is. 

Ilyen képzés az Edutus Egyetemen kívül jelenleg máshol nincs az országban, hiszen az itt végzett diákok 

nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudásra is szert tesznek, azaz nemcsak a CNC-gépet lesznek képesek 

használni, de felügyelni is tudják majd a gyártási folyamatot. A lézer iránt már átadása előtt is komoly 

érdeklődés volt, többek között kapacitáshiánnyal küzdő nagy külföldi autóipari cég is az érdeklődők 

között van, hiszen ez az eszköz a kutatók közreműködésével, a jövő gyártási technológiáit alkalmazva 

képes a prototípus tervezés és gyártás hatékony támogatására. 

Nagyszámú hallgatói érdeklődés tapasztalható a 

berendezés programozása iránt is. A lézerberendezés 

felépítéséből, kialakításából adódóan kutatási feladatokra 

is alkalmas, jelenleg egy induló, sokmilliós kutatási 

projektet is kiszolgál, amely az Edutus Egyetem, a győri 

Széchenyi István Egyetem és a Bay Zoltán Alkalmazott 

Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft együttműködésével 

zajlik. A kutatás a lézertechnológiák járműipari és 

megújuló energiaforrás hasznosítás kedvező 

együtthatására irányul. A projekt során olyan 

lézertechnológiai folyamatokat, technológiákat 

dolgoznak ki, melynek segítségével a konzorcium a 

lézertechnológia terén nemcsak hazai, hanem nemzetközi 

szinten is a világ élvonalába kerülhet. 

A lézerlabor a lézeres anyagmegmunkálások kapcsán 

bevezetett egy olyan minőségirányítási rendszert, amely 

2019. januárja óta megfelelt az ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek is. (Fotó a tanúsítvány 

magyar nyelvű változatáról). Az ISO 9001:2015 szerinti tanúsított státusz garantálja a gyors, hatékony 

és magas minőségű munkavégzést és a teljes körű vevői megelégedettséget.  



BERENDEZÉSEINK PARAMÉTEREI 

Trumpf 7020 lézersugaras megmunkálócella 

• X tengely maximális úthossza: 2200 mm 

• Y tengely maximális úthossza: 1250 mm 

• Z tengely maximális úthossza:: 750 mm 

• B tengely maximális elfordulási szöge: +/- 135° 

• C tengely maximális elfordulási szöge: n x 360° 

TrueLaser 4001-es sugárforrás 

• Lézer teljesítmény 4000 W 

• Hullámhossz: 1030 nm 

• Optikai szál paraméterei 100 nm/400nm (opcionálisan változtatható) 

Síkágyas lézervágó, gravírozógép 

• X tengely maximális úthossza: 2200 mm 

• Y tengely maximális úthossza: 1250 mm 

Síkágyas CO lézer 

• Lézerteljesítmény: 100 W 

• Lézersugár forrás: fix töltésű CO2 lézercső 

• Megmunkálható méret: 600x900 mm 

Általunk megmunkálható alapanyagok és a hozzájuk tartozó paraméterek: 

• Szerkezeti acél: 12 mm 

• Rozsdamentes acél: 10 mm 

• Alumínium: 10-15 mm (pontos anyagösszetételtől függően) 

• Egyéb speciális anyagok vágása egyeztetés után 

• Lézersugaras hegesztés egyeztetés után 

• Anyagok gravírozása, feliratozása 

Szolgáltatásaink: 

• Lézersugaras vágás 

• Lézersugaras hegesztés 

• Feliratozás, gravírozás 

• Felületedzés 

• Paraméter meghatározás 

• K+F+I projektek kivitelezése 

• CAD modellek készítése 

• Készüléktervezés, készülékgyártás 

 

  



MUNKÁINK 

 

 

Gravírozott termékek: 

      


