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LS100EX

LS100EX

ET KOMPAKT CO 2 LASER SYSTEM
MED UDVIDEDE KAPACITETER
IDEEL FOR MÆRKNING, GRAVÈRING OG
SKÆRING AF PLASTIK, TRÆ, AKRYL, METALLER,
GLAS, LÆDER OG GUMMI. GLAS OG METAL KAN
IKKE SKÆRES MED LASEREN. NOGLE METALLER
KRÆVER KERAMISK BASERET ADDITIV FOR AT
BLIVE MÆRKET.

Applikationer så som del mærkning, trofæer og
præmier, gaver, lædervarer, krystal og glasvarer,
skilte, foto mærkning og gummi stempel
produktion. Kort sagt et alsidigt system egnet til
de fleste mærknings og gravérings behov.
En alsidig og solid CO2 laser gravérings maskine,
som let kan opsættes i Deres fabrik, værksted,
kontor eller detail forretning.
LS100 Ex vil øge deres produktivitet med høj
kvalitets mærkning ved en enestående hastighed
på op til 2.54 m/sek lige som LCD kontrol panelet
med ergonomisk design og gen-vejs funktioner vil
spare værdifuld tid.
LS100 Ex er en høj kvalitets laser med et
baggrunds belyst mærknings bord. Front
adgang for den lettest mulige ilægning og
placering af emner: ergonomisk for daglig brug
medens den overholder CDRH Klasse 2a
sikkerheds niveauet. Rød punkts stråle muliggør
hurtig og fejlfri opsætning, og auto-fokus featuren
gør opsætning præcis og let, ligegyldig hvilken
overflade der skal mærkes.

Røg og støv udsugnings ekstra tilbehør forbedre
bearbejdningen af nogle materialer så som
gummi, læder og akryl, og forbedrer deres arbejds
miljø.
Forskellige ekstra tilbehør er tilgængelige for at
optimere LS100 Ex´s ydelse: udstyr for
cylindriske emner, vektor skærings bord, vakum
bord og en hele stribe af linser.
Med sit intuative interface, GravoStyle 6
softwaren bliver fremstilling af job, inklusiv
tekst, logo og billeder, lettere end nogen
side før. Mærknings parametre bliver
inkluderet i deres gemte / lagrede job.
De advancede software funktioner,
gummi stempel wizard og skala og
graduerings dannelse m.m. er
designet af gravører for gravører.

Udvendig maskin størr.:
- 1025 x 725 x 450 mm
Mærknings areal:
- 610 x 305 mm / 24 x 12”
Z frigang (maksimal
emne højde):
- 145 mm / 5.8”
Hastighed:
- Op til 2.54 m/sek
Vægt:
- 70 kg
Laser:
- CO2 laser kilde (10.6 µm)
- Kraft område: 35, 40 eller
60W
Energi forsyning:
- 35W, 40W: 100-240 V
AC - 60W: 120 - 240 V AC
Interface:
- GravoStyle 6, Graphic
niveau tilvalg
OS: Windows® 2000, XP or
Vista
Muligt ekstra udstyr:
- Filter system LE150 HP 1.5, 2.5, 3.5 og 4” linser
- Bikube skærings bord
- Vakum bord
- Flydende pinde bord
- Integreret kompressor til
luft assist
- Udstyr for cylindriske
emner

EN 60825 - CDRH
Class 2

Brug IKKE maskinen til
at bearbejde PVC
baseret materiale. Lad
aldrig maskinen køre
uden overvågning.
overvågningttended.
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