
Názov modelu

Príkon

Laserový zdroj

Chladenie

Pracovná plocha

Veľkosť stola

Rozmery (D x Š x V)
Pohon
Max. rezacia rýchlosť
Ovládanie rýchlosti
Ovládanie výkonu
Polohovacia presnosť
Pohyb osi Z
Rozhranie

Bezpečnosť

Napájanie
Spotreba energie
Vodný chladič
Vzduchový odsávací systém

Požiadavky na vybavenie

Max. veľkosť 
obrobku
(Š x D x V)

RF Kovový CO2 laseroý generátor

Železná trubica: vzduchové chladenie / sklenená trubica: vodné chladenie

960 x 610 mm

1041 x 635 x 165 mm

1041 x ∞ x 165 mm

1085 x 750 mm

1750 x 1242 x 1017 mm

DC servo motory s uzavretou slučkou

1016 mm/s

0,254 mm alebo 0,1% vzdialenosti

Automatický

Štandardný port tlačiarne, USB 2.0** port, Ethernet

200 - 240V AC

1540 W

Vodné chladenie je nutnosť

Vzduchový odsávací systém je nutnosť

Nastaviteľná z 0,1 ~ 100% (Až 16 farebne viazaných rýchlostných nastavení na operáciu)

Nastaviteľná z 0 ~ 100% (Až 16 farebne viazaných rýchlostných nastavení na operáciu)

Laserový produkt Class I spĺňa EN60825
Laserový produkt Class II splĺňa CDRH

Kovová laserová trubica: 12W
Sklenená laserová trubica: 100W

Kovová laserová trubica: 25W
Sklenená laserová trubica: 100W

*Rýchlosť nie je rovná výkonu. Navštívte Vášho predajcu alebo www.GCCworld.com pre viac detailov.
**Prenos súborov cez port USB 2.0 prebieha plnou rýchlosťou.

Špecifikácie sa môžu meniť bez predbežného ohlásenia. 

960 x 610 mm pracovná plocha

DC servo motory v uzavretej slučke pre rýchly a precízny pohyb laserového vozíka

MG380Hybrid model pre všestranné možnosti rezania a gravírovania

Spoľahlivý oceľový laser s pohonom RF a DC CO2 sklenenou laserovou trubicou

Prechodné dvere pre rezanie nadrozmerných obrobkov

Unikátne, inovatívne, užívateľsky priateľské možnosti

Laserový rezací stroj

SmartBOX™ rezacie
príslušenstvo

Vzduchový kompresor Systém odsávania Mriežka v tvare včelieho plastu

SmartGUARD™SmartBOX™

Voliteľné položky

Autorizovaný predajca

UHAL trade s.r.o.
Pozdišovce 247

07201 Pozdišovce
email: uhal@uhal.sk

tel.: +42156 689 43 63
www.uhal.sk

Všetky dvere zatvorené

Všetky dvere otvorené

Špecifikácia



GCC LaserPro MG380Hybrid
je vybavený kovovou laserovou 
trubicou spolu so sklenenou 
laserovou trubicou, čo umožňuje 
používateľovi produkovať perfektné 
gravírovacie a rezacie pracovné
operácie. Tento všestranný stroj 
šetrí miesto a maximalizuje zisk.
Používatelia GCC LaserPro majú 
nad ostatnými vždy navrch vďaka
nespočtu unikátnych, inovatívnych 
a užívateľsky prívetivých funkcií.

GCC LaserPro MG380Hybrid

Laserový rezací stroj

Rezanie drevaRezanie dreva AkrylAkryl Kameň/dlažbaKameň/dlažba MDFMDF KožaKoža Textil/odevTextil/odev

Všestranné riešenia v jednom stroji.
Inovatívny GCC LaserPro MG380Hybrid
dodáva skvelé gravírovacie a rezacie
výsledky vďaka svojej high-end technológii.

Vysoká kvalita rezania
a gravírovania

Veľké červené tlačidlo umiestnené 
na vrchnej časti stroja umožňuje 
obsluhe bezprostredne zastaviť 
laser a pohyb hlavy, čo zabezpečuje 
vysoký bezpečnostný štandard 
pracovného prostredia.

Núdzové tlačidlo vypnutia

GCC LaserPro MG380Hybrid využíva
vysoko rýchlostne DC servo motory 
v uzavretej slučke pre rýchly a precízny
pohyb hlavy, čo zaisťuje výnimočne 
presné výsledky rezania.

Pohybový systém vybavený
DC servo motorom

Patentovaný autofokus dokáže automaticky 
a veľmi precízne nastaviť ohnisko 
gravírovania. Autofokus je najefektívnejšia 
metóda zaostrovania, ktorá predchádza
ľudským chybám.

Autofokus

Jednoducho použiteľný
ovládací panel
Navrhnutý, aby čo najefektívnejšie
zjednodušil komplexné operácie. 
Užívateľsky prívetivé rozhranie
poskytuje rôzne nastavenia funkcií.

Otvárateľné predné
a zadné dvere
Tento dizajn predných a zadných dverí 
umožňuje obsluhe stroja obrábať aj 
extrémne dlhé obrobky.  

SmartBOX™ (voliteľné)

Tento inovatívny dizajn pozostávajúci 
z vetracej jednotky, mriežky v tvare 
včelieho plastu a jednoducho usporiadateľných
magnetických podporných častí. SmartBOX™ 
zabezpečuje vysokú kvalitu rezania a badateľne
zlepšuje odvádzanie vzduchu.

Nastaviteľný nulový bod

Jednoducho použiteľný polohovací mód umožňuje
operátorovi bez akejkoľvek námahy nastaviť operáciu
pomocou Drag-N-Engrave (Ťahaj-a-gravíruj), 
čo znamená jednoduché napolohovanie nulového 
bodu prostým pohybom ruky. Opakujúce sa pracovné 
operácie tak môžu byť drasticky zjednodušené 
pomocou premiestnenia nulového bodu 
na akúkoľvek žiadanú pozíciu.




