Sistemas Laser Eurolaser Corte, Gravação
e Marcação em um relance

Os equipamentos do Sistema Laser Eurolaser são de
fabricação alemã de alta qualidade e confiabilidade.
São sistemas projetados para uso em operação contínua: 24 horas por dia e 7 dias por semana.
São mais de 70 opções de modelos, potências e mesas
disponíveis, com sistemas de alimentação/remoção de
materiais manual ou automatizado .

• Sistema laser Eurolaser foi
projetado para cortar, esculpir
e marcar os mais diferentes
materiais com muitos
campos de aplicação,
tornando o trabalho
mais produtivo e eficiente.

Embalagem de Papelão
cortado com dispositivo de
facas Zünd

Tabela Sistemas Eurolaser
Potências:
Área de trabalho:
Tubo laser metálico CO2 selado:
Refrigeração:
Sistema laser fechado:
Sistema de extração de fumos:
Mesa aberta:
Movimentação do cabeçote:
Sistema óptico:
Custo de manutenção anual:
Cabeçote:
Opcionais disponíveis:

de 40W a 600W
de 327x635 à 3240x3000
mais 16000 horas de operação garantida
a água com chiller de alta qualidade
segurança classe 4 e
proteção contra pó, fuligem e operador
alta eficiência com filtro multi-estágio
com carvão ativado
operação fácil e segura sem necessidade
de desativar sistemas de segurança
servo motores e guias de alta resistência
e precisão
composto de espelhos e lentes da melhor 		
qualidade montagem enclausurada para 		
maior proteção
abaixo de 3% do preço do equipamento 		
(operação regular)
com opção de sistemas de corte com facas 		
da ZÜND
lentes para aplicações especiais,
alimentadores automáticos e manuais;

Sistemas Laser Eurolaser
com poderoso software
de gravação com funções
de edição gráfica,
especialmente concebido
para a gravação a laser.
Gravação 2D/3D

•• A Aviso oferece suporte técnico completo desde a sua primeira consulta
até testes de aplicação com os seus materiais, bem como apoio para a
formação de sua equipe de técnicos e serviços.
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Sistemas Laser Eurolaser Corte, Gravação
e Marcação em um relance
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Sistemas Laser Eurolaser permitem
aplicações variadas em vasta gama de materiais.
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