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Flere nyheder – Nye priser pr. 1. marts – Galvo laser maskiner
15 % rabat på software opgraderinger i martsmarts brugte/demo maskiner.
Den 1. marts 2019 træder nye priser i kraft, mindre justeringer på nogle maskiner og skilte. Rekvirer
eventuelt ny prisliste pr. tlf. 46 13 96 00 eller pr. mail gravo@gravograph.dk
Den nye serie af Technifor Galvo laser maskiner er en stor succes. De kan leveres i Fiber, Fiber
Energy, Hybrid, Green og Co2 udgaver. Specielt F20 Energy 20 watts laser maskinen, til en meget
konkurrence dygtige pris som er interessant til mange industrielle anvendelser.

Technifor galvo laser maskiner
m
Som nævnt fås Technifor Galvo laser maskiner med flere forskellige laser kilder:
kilder Fiber, Fiber Energy, Green,
Hybrid og Co2. Bølgelængden er: Fiber og Hybrid 1064 nm, Green 532 nm, Co2 1060 nm.
Anvendelsesområdet er meget bredt. Fiber laser er primært til metal, Green er en ”kold” laser
specielt til plastik og giver farvekontrast, Hybrid er til både
e plastik og metal,
Co2 til glas, plast, natur materialer som træ og gummi med mere. Galvo
laserne leveres også til indbygning i produktions linjer.
Kontakt os for at finde ud af hvilken model, som passer til jeres behov. Vi
kan eventuelt lave test på jeres emner.

GravoStyle Software opgraderinger
GravoStyle 8, build 5
opgraderin er. Der gives 15 % på liste prisen både på
Vi har i marts måned rabat på GravoStyle opgraderinger.
opgraderinger fra tidligere versioner og på funktions tilkøb, skriftpakker med mere til GravoStyle 8.
For at kunne oplyse en pris skal vi have oplyst deres nuværende program og dongle
dong nummer.

BRUGT MASKINER

Vi har for tiden følgende brugte maskiner til salg:
IS200 APF – Automatisk plade føder – til type skilte, tag skilte og lignende
MV40 – Til almindelig skilte gravering, med graverings areal 305 x 210 mm
LS100 35W – Co2 laser maskine med graverings areal 460 x 305 mm
Kontakt os eventuelt for at få pris oplyst med mere.
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