CO2 GALVO
HIGH-SPEED GRAVEREN
Hoge snelheid seriematig lasergraveren op hout, leer of andere materialen
MetaQuip’s CO2 galvo is een lasergraveermachine om op hoge snelheid, seriematig,
te lasergraveren. Deze machine is tot 5x sneller in vergelijking tot een standaard CO2
laser machine zonder bewegende delen. Ideaal voor het plaatsen van onder andere
logo’s.

LASERGRAVEREN
SOFTWARE
WERKOPPERVLAK
VERMOGEN
FOCUSHOOGTE
LEVENSDUUR
VEILIGHEID
CERTIFICERING

Hout, textiel, leer, karton, glas, keramiek, rubber en kunststoffen
Eenvoudig te bedienen via de grafische controller
en EzCad software
150 x 150 mm
30W, 40W, 60W. Metaalbuis
Snel en eenvoudig handmatig focushoogte instellen
Lange levensduur - geen bewegende delen en metaal laserbuis
Laserklasse 4 - extra bescherming noodzakelijk
CE gecertificeerd - voldoet aan all geldende machinerichtlijnen

Lasergraveren van grote series!
27000 wijnkistjes lasergraveren? Voor dit soort werk is de CO2 galvo de perfecte laser
machine. De machine kan standalone gebruikt worden of in een productielijn geplaatst
worden om volautomatisch snel perfecte kwaliteit laser graveringen te plaatsen op een groot
aantal materialen.
COMPLEET GELEVERD

•	CO2 Galvo lasergraveermachine (z tot 800mm)
•	Industriële XY tafel, handmatige focushoogte instelling, lens voor werkoppervlak van
150x150mm
•	Geïntegreerde computer met lasersoftware (Win
XP/7/8/10)
•	Laserveiligheidsbril geschikt voor klasse 4 fiberlaser
•	Industriële luchfilter (voldoet aan ISO 150124:2016)
•	Product & software handleiding (NL & EN)

OPTIES

•	Rotatie module
•	Gemotorizeerde focushoogte instelling (z as)
•	Automatizering via vrije IO poorten
•	Lenzen voor werkgebied verkleining of vergroting
•	Extra laserveiligheidsbrillen

WAAROM KIEZEN VOOR METAQUIP?

Met eerlijk advies en technische kennis helpen
wij graag met het kiezen van de juiste machine.
We testen zonodig uw product, of komen bij u kijken.

HET GEBRUIK

We geven natuurlijk uitleg over het gebruik van de
machine, maar we geven ook speciale trainingen.
Informeer naar de mogelijkheden.

LASERVEILIGHEID

Uw veiligheid is belangrijk. Galvo lasers zijn open
systemen van laserveiligheidsklasse 4. Tijdens het
werken met deze laser machine zijn extra laserveiligheidsmaatregelen nodig om uw veiligheid te
garanderen. Denk hierbij onder andere aan gecertificeerde laserveiligheidsbrillen. MetaQuip kan u adviseren wat er verder nodig is om veilig te werken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

•	
Werkgebied: tot 150 x 150 mm
• Laser Type: Metaal CO2 laserbuis, lambda 10.6 um
•	
Laser vermogen: 30W, 40W, 60W
•	
Minimale lijnbreedte: 0.1 mm
•	
Lineaire markeersnelheid: 0-7000 mm/s
•	
Herhaalbaarheid: +/- 0.01 mm
•	
Markeer diepte: <0.3 mm
•	
Koeling: luchtkoeling, 60W met waterkoeling
•	
Voedingsspanning: 230 Vac +/- 10%, 50-60 Hz
•	
Machine Vermogen: <1000 W
•	
Werktafel: XY tafel en Z instelling (0-800mm)
•	
Afmetingen [ B x D x H]: 60 x 75 x 140cm
•	
Behuizing: open tafelmodel, met geïntegreerde
aansturing, laserbron, computer en beeldscherm
•	
Temperatuur: 13-28ºC (werk), -40-70ºC (opslag)
• Fonts: TrueType, SHX, JSF (Single line), DMF (Dot
Matrix) , 1D barcode, 2D bar code.
• Variabele tekst: ja voor automatisch opnummeren
• Koppeling: data inlezen via MS Excel, seriële poort
of netwerk
• Tekenen van eenvoudige figuren en curves
• Image formaten: bmp, jpg, gif, tga, png, tif...
• Vector formaten: ai, dxf, dst, plt...
• IO poorten: ja, voor automatizering

SUPPORT

Natuurlijk kunt u altijd bij ons terecht met vragen over
uw machine. We helpen u altijd snel weer op weg.
Op www.metaquip.nl krijgt u als klant toegang tot
handleidingen, lasersoftware en video’s. U kunt er ook
ervaringen uitwisselen met andere gebruikers.

ANDERE ZAKEN?

De mensen van MetaQuip hebben uitgebreide tech
nische kennis. Zij kunnen u ook adviseren of ondersteunen bij het uitzoeken van nieuwe toepassingen,
specifieke oplossingen of productie-automatisering.

GARANTIE & CERTIFICERING

2 jaar garantie op de machine, 15.000 uur op de laserbron (verwachte levensduur 15.000 tot 20.000 uur,
afhankelijk van de condities waaronder de machine
gebruikt wordt). CE gecertificeerd, laserveiligheidsklasse 4.
www.metaquip.nl
+31 40 8080 193
info@metaquip.nl
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