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Lézer plotter CO2 40W
35x24cm + Air Assist + Red
Point + forgótengely
Ár brutto

309 000.00 Ft

Ár nettó

243 307.09 Ft

elérhetőség

elérhető

Szállítási ido

14 nap

Katalógusszám

10130

A gyártó kódja

LE-40W-3524

Termékleírás
A 40W-os co2 lézer plotter professzionális vízhűtéses lézergravírozó gép, kompakt méreteinek
köszönhetően kiválóan alkalmas kis méretű termékek feldolgozására.

A plotter lézeres teljesítményvezérlővel rendelkezik, amelynek köszönhetően a beállítások pontossága és
megismételhetősége elérhető. A mellékelt szoftvernek köszönhetően közvetlenül a Corel Draw szoftverből kivághatja vagy
gravírozhatja.
Az eszköz kis mérete lehetővé teszi, hogy az asztalára helyezze, továbbá minden plotterhez ingyenesen hozzáadunk egy
jelentős értékű forgóeszközt.
Az osztályban az egyetlen készülék,melyhez tartozékként lábak vannak a készletben, amelyek ideálisak, ha például a plotter a
padlón áll. Természetesen a lábak eltávolíthatók - a választás a tiéd.
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A plotter digitális kapcsolóval rendelkezik,mely biztosítja az ideális a lézer ideális beállítását 0,01%-ént.
, és annak megjegyzését.A régebbi típusok,melyek még piacon vannak potenciométerrel vannak felszerelve,
ebben az esetben nehezebb visszatérni az ugyanolyan erősségű beállításra -azt "szemre"kell beállítani.
A készülék továbbá biztonsági kikapcsolórendszerrel rendelkezik,valamint lézernyaláb kikapcsolóval ,melyek
fontos biztonsági funkciók a használó szempontjából (2018 óta törvényben előírva)

A plotter további opciókkal van ellátva melyek megkönnyítik a munkát ezen az eszközön pl.:
-méhsejt asztal(mely segít a vágásnál)
-légbefúvás (pótolhatatlan funkció pl.:plexi vagy rétegeltlemez vágásánál) a készlethez tartozik egy levegőkompresszor
-vörös pont (melyet a lézernyaláb helyének precíziós pozicionálásához használunk
-megvilágított munkapad
-állítható munkapad ( 13cm-nél kisebb tárgyakra lehet gravírozni)
-4 db láb 10 cm
-forgatható leszorító hagyományos alakzatokhoz

A plotter lézeres teljesítményvezérlővel rendelkezik, amelynek köszönhetően a beállítások pontossága és
megismételhetősége elérhető. A mellékelt szoftvernek köszönhetően közvetlenül a Corel Draw szoftverből kivághatja vagy
gravírozhatja.
A legújabb modellek(2018)érintőkapcsolóval és nagyobb munkaasztallak vannak felszerelve melyen akár
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355mm x 240mm -es darabokat is megmunkálhatunk.Javult továbbá a minőség ayáltal,hogy már a gyárban minden alkatrészt
minőségi ellenőrzésnek vetnek alá.
Az egyetlen plotter a MINI-szériában mely állítható 13cmmunkapaddal rendelkezik,továbbá kapcsolható rptációs
tengellyel(csomag része),mely lehetővé teszi üvegeken való gravírozást is.
A plotterhez hozzáadtk a "RED DOT" ,vörös pont funkciót is,mely mutatja a lézernyaláb becsapódási pontját.
Ezen funció nélkül lehetetlen pontosan dolgozni a mnkadarabon.

A 40W-os co2 lézer plotter egy professzionális vízhűtéses lézergravírozó gép,
kompakt méreteinek köszönhetően kiválóan alkalmas kis méretű termékek
megmunkálására. A plotter lézeres teljesítményvezérléssel rendelkezik, így
pontosságot és a beállítások megismételhetőségét érheti el.

A mellékelt szoftvernek köszönhetően közvetlenül a Corel Draw-ből vághat vagy
gravírozhat. Az eszköz kis mérete lehetővé teszi, hogy az asztalára helyezze.
Gravírozhat olyan anyagokba, mint: gumi, műanyagok, plexi üveg, akril, textil,
ruházat, bőr-szerű anyagok, bőr, kerámia, gumi bélyegzők készítéséhez, fa, minden
nemfémes anyag, bevont fémek.
Termékhasználat
- Reklám,
- Ruhagyárak,
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-

Szabó és cipész,
Bőripar
Bútor dekoráció,
Csomagolás dekoráció,
Mindenféle kézműves, gravírozással

Műszaki adatok:
Lézer teljesítmény : 40W
Lézer típus : gáz CO2
áram : 0 ~ 22mA
Munkaterület : 355x240 mm
Gravírozási sebesség : 0-350 mm/s
Vágási sebesség : 0-35 mm/s
képernyő felbontása: 1000dpi
Pozicionálás pontossága : 0.01mm
Motor típusa: léptetőmotor
Energiafogyasztás : ≤250W
Támogatott grafikus formátum : BMP / JPG / JPEG / WMF / EMF / PLT
Hűtés:víz
Cső élettartama : 1000/1300 óra
Kommunikáció : Port USB
Termék méretei: 800x500x250 mm
Termék súlya . 30 kg ( 38 kg-os csomagolással )
Bizonyítvány CE: Igen
Garancia : 24 hónap
Csőgarancia : 6 hónap

A készlet tartalmazza :
- Plotter CO2 40W 20x30 cm
- Légkompresszor a kipufogógáz elszívásához
- Szoftver
- Vízszivattyú
-méhsejt asztal
- sofware+USB kábel+hálózati kábel
-vöröspont "red dot"
FIGYELEM
Ay Ön érdekében a készülék egy speciális fa ládikában kerül kiszállításra,mely
lehetetlenné teszi,hogy a készülék szállítás közben sérüljön.
A készülék szállítás előtt tesztelve van,a tükör kalibrálva tehát a kicsomagolás
után,azonnal használható.
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