
 

 
 

D A N M A R K  

GRAVOGRAPH DK A/S  -  NYHEDSBREV OKTOBER 2016 
 

 

ÅBENT HUS 
Onsdag 2. – Torsdag 3. – Fredag 4. NOVEMBER 2016 

ALLE dage kl. 9.00 – 16.00 
 

KOM ENDELIG OG BESØG OS EN AF DAGENE. 
 

Kom og se de mange forskellige Laser- og computerstyrede graveringsmaskiner fra  
Verdens førende producent. Vi kan vise fra de helt små til de store maskiner. 

Få en snak om Jeres behov for mærkning / skiltning over en kop kaffe og en sandwich. 
Der er også mulighed for at se det nye graverings program GravoStyle 8, som kører under 
den nyeste Windows version. Se mange forskellige graverings materialer, messing og 

stålskilte m.m. 
 

Vi vil i forbindelse med åbnet hus have meget fordelagtige tilbud på følgende maskiner: 
 

LS100 35W - LS100 EX 35W - LS100 EX Fiber 20/30 W  

M20 RV - IS200 - IS400 – IS900 – IS6000 XP 

Vi udstiller følgende maskiner: 

Energy 8 25W                      IM3 
LS100 EX 35 W               M20 / M20 RV 

LS100 EX Fiber 20W            IS200 / IS400 
LS1000 XP 80W            IS6000 / IS6000 XP 

 

Dette var nogen af de maskiner, som de kan se ved Åbent Hus arrangementet. 

Det vil være en fordel, hvis de medbringer eksempler på prøver, som skal mærkes, eller hvis De i 
forvejen sender dem til os. 

 
 

 
 

LS1000 80W - CO2 lasermaskine. Graverings areal: 610 x 1220 mm 
Fås i luftkølet 60W og 80W og i vandkølet 100W og 150W udgaver. Vores 
største CO2 lasermaskine med mange unikke features. Kan leveres med 
sammenbyggede filtersystemer. 
Udstilles kun i forbindelse med Åbent Hus arrangementet. 

 
 

 

LS100 EX 35W CO2 lasermaskine. Graverings areal: 610 x 305 mm 
Fås også i 40W og 60W versioner. Vores mest solgte CO2 lasermaskine. LS100 
og Energy 8 udgaverne har et graverings areal på 460 x 305 mm. Kan leveres 
med sammenbyggede filtersystemer. Kan leveres med automat føder. 

 

  



 

 

LS100 EX 20 W Fiber
Fås også i 
af hjælpe materialer. Vi leverer også LS900 fiber lasermaskiner med
graverings areal på 
 

 

M20 og M20 RV
maskine til mindre skilte, kuglepenne, nøglevedhæng, reversskilte med mere. 
RV udgaven kan også gravere ud
velegnet til Guld
Bruger 3,17 mmØ 
 

 

 

 

IS200 maskinen med et graverings areal på 225 x 80 mm. Den mest solgte 
model på markedet 
Selvcentrerende skruestik.
Bruger 4,36 mmØ fræsere og diamanter.
 

 

IS400 maskinen med et graverings areal på 305 x 210 mm. Robust maskine 
til skilte og industriproduktion. Selvcentrerende skrustik som standard. 
Ekstra udstyr: T
Bruger 4,36 mmØ fræsere og diamanter.

 

 

IS900 maskinen med et graverings areal på 635 x 432 mm. Meget alsidig 
maskine med ”terræn følgnings” feature. 
til maskinens ydre dimensioner. T
med skruestik med fikserings plade. Yderst v
og udskæring i emner som ikke er helt plane. Bruger 4,36 mm fræsere og 
diamanter.

  

 

IS6000 XP
kraftig maskine til industriel produktion. Leveres i standard og XP version, 
hvor XP versionen er endnu hurtigere 
med graverings areal 610 x 815 mm og 
1220 mm. T
selvcentrende skrue stik, heavy duty skruestik, standard spindel, collet 
spindel, spray mist køle system med mere. Bruger som standard  4,36 
mmØ fræsere og diam

LS100 EX 20 W Fiber lasermaskinen. Graverings areal: 610 x 305 mm
Fås også i 30W version. Maskiner til direkte indgravering i metaller uden brug 
af hjælpe materialer. Vi leverer også LS900 fiber lasermaskiner med
graverings areal på 610 x 610 mm i 30W og 50W udgaver

M20 og M20 RV maskiner. Graverings areal på 100 x 100 mm. Lille, kompakt 
maskine til mindre skilte, kuglepenne, nøglevedhæng, reversskilte med mere. 
RV udgaven kan også gravere ud- og indvendt på finger ringe og er specielt 
velegnet til Guld- og Sølv branchen. 
Bruger 3,17 mmØ fræsere og diamanter 

maskinen med et graverings areal på 225 x 80 mm. Den mest solgte 
på markedet med mange anvendelses muligheder.

Selvcentrerende skruestik. 
Bruger 4,36 mmØ fræsere og diamanter. 

maskinen med et graverings areal på 305 x 210 mm. Robust maskine 
til skilte og industriproduktion. Selvcentrerende skrustik som standard. 
Ekstra udstyr: T-slot bord, vakum bord, høj frekvens spindel med mere. 
Bruger 4,36 mmØ fræsere og diamanter. 

maskinen med et graverings areal på 635 x 432 mm. Meget alsidig 
maskine med ”terræn følgnings” feature. Med meget stort areal i forhold 
til maskinens ydre dimensioner. T-slot bordet er standard men leveres også 
med skruestik med fikserings plade. Yderst velegnet til skilte produktion 
og udskæring i emner som ikke er helt plane. Bruger 4,36 mm fræsere og 
diamanter. 

XP maskinen med et graverings areal på 610 x 410 mm. Ekstrem 
kraftig maskine til industriel produktion. Leveres i standard og XP version, 
hvor XP versionen er endnu hurtigere mere præcis. Findes også som 
med graverings areal 610 x 815 mm og IS8000 med graverings areal 610 x 
1220 mm. T-Slot bordet er standard. Ekstra udstyr høj frekvens spindel, 
selvcentrende skrue stik, heavy duty skruestik, standard spindel, collet 
spindel, spray mist køle system med mere. Bruger som standard  4,36 
mmØ fræsere og diamanter. 

  

  

 D A N M A R K  

. Graverings areal: 610 x 305 mm 
til direkte indgravering i metaller uden brug 

af hjælpe materialer. Vi leverer også LS900 fiber lasermaskiner med et 
i 30W og 50W udgaver. 

Graverings areal på 100 x 100 mm. Lille, kompakt 
maskine til mindre skilte, kuglepenne, nøglevedhæng, reversskilte med mere.  

og indvendt på finger ringe og er specielt 

maskinen med et graverings areal på 225 x 80 mm. Den mest solgte 
med mange anvendelses muligheder. 

maskinen med et graverings areal på 305 x 210 mm. Robust maskine 
til skilte og industriproduktion. Selvcentrerende skrustik som standard. 

slot bord, vakum bord, høj frekvens spindel med mere. 

maskinen med et graverings areal på 635 x 432 mm. Meget alsidig 
Med meget stort areal i forhold 

slot bordet er standard men leveres også 
elegnet til skilte produktion 

og udskæring i emner som ikke er helt plane. Bruger 4,36 mm fræsere og 

maskinen med et graverings areal på 610 x 410 mm. Ekstrem 
kraftig maskine til industriel produktion. Leveres i standard og XP version, 

præcis. Findes også som IS7000 
graverings areal 610 x 
høj frekvens spindel, 

selvcentrende skrue stik, heavy duty skruestik, standard spindel, collet 
spindel, spray mist køle system med mere. Bruger som standard  4,36 



   

  D A N M A R K  

 

 

Ugen efter vores Åbent Hus arrangement trækker vi lod mellem alle de besøgende om: 

1. præmie: graverings materialer for 5.000,- dkr. 
2. præmie: 3 flasker rødvin 

Vi har til selve Åbent Hus Arrangement også tilbuds priser på graverings plader: 

- 10 % ekstra rabat på alle graverings plader bestilt ved besøget hos os ved Åbent 
Hus arrangementet. 

Det drejer sig om følgende materialer: 
 
Gravoply 1® – den klassiske slidstærke indendørs ABS plade med satin / børstet overflade. 

Gravoply 2® – den økonomiske indendørs ABS plade med silke mat overflade. 

Gravoply 3C® – den tre farvede ABS plade til specielle anvendelser med silke mat overflade. 

2-Plex® – den stærke PMMA plade til udendørs brug – mat eller blank overflade. 

Resopal® – den klassiske melamin plade – blank og slidstærk – specielt brugt i el-branchen. 

Gravoply Laser® – den økonomiske indendørs laser graverings plade i acrylik. 

Gravoply Ultra® (GravoLase® + GravoFlex®) – den ultimative laser plade i PMMA til udendørs brug. 

Flexilase®  - den tynde (0,25 mm) fleksible selvklæbende laser plade til labels. 

Rå gravørmessing – Poleret gravørmessing – Lakeret messing – Rå kobber 

Aluminiums pladerne Anodisal®, Platox® og Gravoxal® 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis de kommer til vores Åbne Hus arrangement, vil være en stor hjælp hvis de tilmelder Dem på 
telefon 46 13 96 00, fax 46 13 95 02 eller e-mail: gravo@gravograph.dk. 
 
Gravograph dk A/S, Industrisvinget 9, 4030 Tune, 4613 9600, gravo@gravograph.dk 


