GRAVOTECH GRUPPEN

Økonomisk, let
tilgængelig og høj
kvalitets laser
gravérings løsning

www.gravograph.dk

ØKONOMISK, MULTIFUNKTIONEL, PÅLIDELIG

Denne kompakte CO2 laser er
ideel for butikker og kontorer
med behov for skilte gravéring
og personliggørelses behov.
Økonomisk, dens lave drift
omkostninger tillader umiddelbart
på stedet udførelse af sådanne
opgaver.
Enestående software.
GravoStyle™ muliggør hurtig
komposition af gravérings
opgaver. Gravérings parameterne
for de forskellige materialer er
lagret og og avancerede
funktioner forenkler udførelsen af
specifikke gravérings jobs.

775 x 725 x 450 mm

40 kg

Styret af GravoStyle™ software pakken
med tilføjelsen af en professionel driver for
graphisk software (inklusiv)

Meget mere end et produkt - en LØSNING
ENERGY 8 har designet til at tilfredstillende udføre en hel række af forskellige
anvendelse ( ad og cylinder gravéring, gravéring på ting og objekter).
Dens mange tilbehør og ekstra udstyr tillader Dem at konfigurer den absolut bedste
løsning for Deres arbejds- område og miljø.

Gravograph's brede udvalg af laser
gravérings materiale giver brugere
en løsning på alle deres gravérings
behov på ENERGY 8.

ENERGY 8, et enestående forretnings tilbud, udviklet af GRAVOGRAPH Forskning
og Udvikling. "Vi har anvendt al vores internationale erfaring - erhvervet i krævende
industrielle områder - til udviklingen og introduktionen af ENERGY 8, som i dag udgør
den bedste værdi for pengene på markedet".

Tekniske karakteristika

Output kapabilitet
Gravérings zone: 460 x 305 mm
Z akse bevægelse: 145 mm
Motoriseret bevægelse langs Z

Muligt ekstra udstyr
accessories

Overordnet dimensioner:
- 775 x 725 x 450 mm (maskine)
- 300 x 500 x 750 (køler, leveret som
standard)
Interface software

Hastighed
LaserStyle™ Discovery
Direkte kontrol driver
Opererer i et Windows® miljø

Raster: 1000 mm/s
Vektor: 200 mm/s
CO2 laser
Kilde : CO2 laser 25 W vand kølet
Fokuserings optik: 2.00"
Sikkerhed: CDRH Class II

Brug IKKE PVC baseret material.
Lad aldrig maskinen køre uovervåget
EN 60825 - CDRH
Class 2

Ergonomi
ENERGY 8 integrerer en række unikke funktionaliteter som standard
stammende fra LS serien efterprøvet og anvendt i industrielle
omgivelser:
- Interaktivt kontrol panel, med LCD skærm,
- Integreret hukommelse uafhængig af kontrol PC´en,
- Leveret opsætning for luft assistance, hastigheds kontrol,
- Motoriseret bevægelse langs Z,
- Automatisk fokus distance ved sensor,
- Red pointer for assistance for placering af gravéring,
- "Front Loading" front ilægnings koncept.

- Fokuserings optik: 1.50" 2.50"
- Udstyr til Cylindriske emner
Ø 3 - 130 mm
- Floating Pind Skærings Bord
- Bikube Skærings bord
- Integreret luft kompressor
12 l/mn
- Serie af røg og partikel
udsugere/ ltre

Anvendelser
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Ideel for
-Trofæer,
- Gummi stempler,
- Dør skilte,
- Gaver,
- Nøgle ringe,
- Træ/glas gravéring,
- Mindre skilte.
Kompatibel med materialer
såsom plastik, træ, akryl, belagte
metaler, glas, læder, papir, pap
o.s.v..
ENERGY 8 er også egnet til
enkelte værksteds gravérings
behov.
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