
Hliníková mriežka / mriežka 
v tvare včelieho plastu

Vzduchový kompresor Systém odsávania SmartGUARD™ Tryska malého priemeru Rotačný nadstavec

Zdroj

Chladenie

Pracovná plocha

Max. veľkosť obrobku
(Š x D x V)

Veľkosť stola

Veľkosti (D x Š x V)

Pohon
Maximálna gravírovacia rýchlosť*

Plošná rýchlosť gravírovania

Ovládanie rýchlosti

Ovládanie výkonu
Polohovacia presnosť

Pohyb osi Z

Šošovky

Rozlíšenie (DPI)

Rozhranie

Kompatibilný OS

Displej

Bezpečnosť

Štandardné vlastnosti

Auto Focus/automatické zaostrovanie

Červený laserový ukazovateľ

Prejde cez dvere

3D a pečiatkový mód

Požiadavky na vybavenie

Napájanie

Spotreba energie

Vzduchový odsávací systém

Voliteľné položky

635 x 458 mm pracovná plocha
Populárny medzi laserovými gravírovacími strojmi so stabilným a uspokojivým výkonom
Intuitívny ovládaci panel umožňujúci jednoduché ovládanie
Jednoduchá údržba pohybového systému
Pohotovostné tlačidlo a kľúčový spínač prispievajú k bezpečnosti
Otvárateľné predné a zadné dvere umožňujú opracovanie aj obrobkov nadmerných veľkostí
Windows ovládač s rozšírenými možnosťami
Laserový zdroj Synrad vyrobený v USA

Laserový gravírovací stroj

RF Kovový CO2 laseroý generátor

Vzduchovo chladený, operačná teplota prostredia 15° - 30° C (60°- 86°F)

635 x 458 mm

685 x 482 x 165 mm

685 x ∞ x 165 mm

790 x 530 mm

1125 x 720 x 1005 mm

DC servo motory s uzavretou slučkou
1066 mm/s

1072,8 cm² /h

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

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

0,254 mm alebo 0,1% vzdialeností

Automatický

Štandard 2.0“, voliteľné 1.5“, 2.5“, a 4.0“

Dostupné 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000

Štandardný port tlačiarne, USB 2.0** port, Ethernet

MS Windows

4-riadkový LCD panel zobrazujúci aktuálny názov súboru, celkový pracovný čas, výkon lasera,
gravírovaciu rýchlosť, súbory načítané vo vyrovnávacej pamäti, nastavenie a diagnostiku

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

Pod 40W, 100~240V AC auto prepínanie;
40W a viac, 200~240V AC auto prepínanie

Externý odsávací systém je nutný, jedna príruba priemeru 10 cm v zadnej časti stroja 

Autorizovaný predajca

*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. 

Všetky dvere zatvorené

Všetky dvere otvorené
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