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WeLase maskiner
LaserWood plader – Nye priser – Maskiner på tilbud.
tilbud
WeLase – Et helt nyt laser koncept

De nye WeLase maskiner er en serie af ”alt i et” lasermaskiner.
laser
WeLase er enkle/nem
enkle
i brug og
kan bruges i de allerfleste materialer og produkter. WeLase er kompakt, simpel og alsidig, hvilket
gør at den kan placeres de fleste steder, og egner sig godt til butikker, udstillinger og lign.
WeLase
ase er perfekt til kunde tilpassede opgaver, kreativitet, personalisering og skilte.
s
En maskine
der dækker rigtig mange behov. Den kan styres via WiFi eller kabel.. Vi tilbyder WeLase med fire
forskellige laserkilder: CO2, Fiber, Green og Hybrid. De forskellige laserkilder
laserkilder har forskellige
egenskaber,, som passer til forskellige materialer.
Kontakt os for yderligere information, priser eller lignende.
Laser Wood – et rigtigt grønt alternativ – PEFC certificeret træ

Bæredygtig træ - tænk grønt – gå grønt - unik på graverings markedet
Laser Wood pladerne leveres i 4 forskellige tykkelser og i fire forskellige træsorter. Birk, Bøg, Eg
og valnød. Pladerne leveres i standard størrelse – 610 x 305 mm, Bøg, Eg og valnød i 2,5 og 4,5
mm tykkelse. Birk i 0,4 – 1 – 2,5 og 4,5 mm tykkelse.

Nye priser pr. 1. marts 2020
Nye priser træder i kraft den 1. marts 2020. Kontakt os på gravo@gravograph.dk eller
telefon 46 13 96 00 for at få en ny prisliste.
prisliste Så kan vi sende den pr e-mail
mail eller pr brev.

Maskiner på tilbud i marts 2020 – showroom maskiner
Den perfekte maskine til guldsmede
M40 Gift er en komplet kombi maskine for guldsmede og andre som sælger gaveartikler.
Maskinen har stort nok arbejdsområde til at gravere store dåbs tallerkener uden at flytte
tallerkenen undervejs, og kan samtidig gravere rundt på cylindriske emner såsom som
dåbs krus / dåbs rør osv. Maskinen har Point-and-Shoot nulpunktsjustering. Med et rødt
lyspunkt angives graveringsområdet med pile tasterne på graveringsmaskinen. De
nøjagtige mål overføres derefter til Gravostyle programmet og graveringen vil altid ligge
rigtigt. En perfekt funktion for at undgå fejlgraveringer. Få et tilbud på vores showroom
maskine.

LS100 EX Fiber 30W er en alsidig gantry fiber laser maskine med et dejligt stort
graverings areal på 610 x 305 mm. Laser kilden på 30 watt sørger for en god, rimelig
hurtig gravering i lagt de fleste metaller. Er idel til gravering af forplader i stål, matrix
gravering af stål / aluminiums tag mærker, serie nummer skilte med videre. Maskinen
leveres med det bruger venlige, men samtidig meget alsidige Laserstyle program. Få et
tilbud på vores showroom maskine.
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