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Vláknové značicí lasery
Lasery s kratší vlnovou délkou (1,064 mikrometrů) mají 
paprsek až 100× intenzivnější než CO2. Ideální na potisk 
kovů nebo některých plastů.

Řada značení DPSS  
(diodový, zelený a UV)
DPSS laserový kódovací stroj zahrnuje infračervené, zelené a UV lasery, která 
jsou vhodná pro značení kovů a různých nekovových materiálů. 

Zelené lasery
Studené lasery s velmi krátkou vlnovou délkou 0,532 mikrometrů, vhodné pro 
potisk skla, plastu nebo křemíku.

Diodové lasery
Polovodičové lasery s vlnovou délkou 1,064 mikrometrů, ideální zejména pro 
potisk a dekoraci plastových materiálů.

Produktové řady
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Řada CO2 značicích laserů
Lasery s delší vlnovou délkou (10,6 mikrometrů) jsou 
díky vysoké absorpci vhodné k potisku dřeva, plastu, 
skla, papíru, kamene, kůže nebo textilu

3D lasery
Lasery s inteligentním skenovacím systémem, které 
rychle a bez nutnosti otáčení předmětu potisknou i 
nepravidelné povrchy. Zahrnují vláknové, CO2 a UV 
technologie.
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Laserové značení je kódovací metoda, která má za následek odpařování povrchové hmoty nebo chemickou reakci barev-
ných odchylek materiálu. Tím zanechávají velmi přesné trvalé značení s velkou rychlostí a jasnými vlastnostmi. V nabídce 
máme infračervený, zelený, ultrafialový a CO2 laserový zdroj světla, který dokáže označit různé materiály.

1.  Nerezová ocel, hliník, značení z litiny

Doporučená technologie: 

Vláknový laser

Oblasti použití
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2.  Auto, značení 
komponentů mobilních 
telefonů

3. Označení součástí 3C

Doporučená technologie: 

Vláknový laser
DPSS série laserů

Doporučená technologie: 

Vláknový laser
DPSS série laserů



6

Laserové značicí stroje

7

4.  Nápoj, potraviny, denní balení

Doporučená technologie: 

CO2, Vláknový laser
DPSS série laserů

Oblasti použití
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5.  Označení desek plošných spojů

doporučená technologie: 

CO2 laser
DPSS UV laser
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6.  Označení plastových 
součástí

7.  Značení 3D 

Doporučená technologie: 

CO2 laser 
DPSS UV laser
Vláknový laser

Doporučená technologie: 

Vláknová technologie

Označení měděných částí

Nerezová ocel, měděné 
označení

Značení sanitární keramiky

Označení nástroje Označení ložiska Označení na štítku

Oblasti použití
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8.  Značení na sklo 

8. Značení na kůži

doporučená technologie: 

DPSS Zelený (green) nebo UV laser 
CO2 laser

Doporučená technologie: 

UV DPSS lasery

Značení láhve na červené víno

Značení nápojové láhve

Značení skleněné láhve QR kódem, vysoké 
poškození povrchu pomocí označení CO2, UV 
značení je relativně hladké

Značení láhví
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10.  Značení elektrických 
komponentů

11.  Výrobky pro osobní 
péči, značení tabáku

Doporučená technologie: 

CO2 lasery
DPSS UV lasery

Doporučená technologie: 

CO2 lasery
Vláknové lasery

Oblasti použití
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12.  Značení speciálních materiálů 

Doporučená technologie: 

CO2  lasery
DPSS lasery

Letecké zlaté pokovování kusů

Potrubí 

Krystal

Wafer

Keramika

Speciální karta
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Laserové značení je jednou z nejpopulárnějších technologií. Tyto značky jsou trvalé a těžko odstranitelné. Dokona-
lý značicí efekt, vysoká rychlost značení a jasnější kódy.

1. Precizní značení
Bez problému vyhoví nárokům na značení, kte-
ré jsou požadovány zákazníky nebo koncovými 
uživateli. Velmi jemné a přesné značení

3. Vysoká rychlost značení, 
vysoká účinnost

Zabezpečuje zvýšení rychlosti produkce a tím 
urychluje návratnost investice.

2. Automatizované 
komponenty v 
laserových systémech

Volitelné technologie vizuálního rozpoznává-
ní, měření, pohybové moduly, upínací a jiné fixní 
automatizační jednotky. Kamery, čtečky, mani-
pulátory, dopravníky, apod.

4. Snadná integrace do 
výrobních prostředí

Kompaktní, jednoduché, funknčí

01 Vláknové značicí lasery
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Všechny modely série

LSFD ŘADA

LSF ŘADA

Model zařízení LSF20D LSF30D LSF50D LSF100D

Nominální průměrný výstupní 
výkon

20 W 30 W 50 W 100 W

Laserová vlnová délka 1064 nm

Frekvence opakování impulzů 30-60 kHz 30-60 kHz 50-100 kHz 20-100 kHz

Průměrná stabilita výkonu <3%rms

Rozsah označení (volitelné) F160/110x110 (standard), F100/70x70, F210/145x145, F254/175x175

Minimální šířka znaku 0,06 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaků 0,2 mm

Rychlost skenování F= 160 mm, 7000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vzduchem

Napájení systému 1KW/AC220V/50Hz

Celková váha ≈ 145kg (čistá hmotnost, 190kg (s balením)

Požadavky na provozní 
prostředí

0-40° C, 30%≤RH≤85%

Rozměry 820 mm × 640 mm × 1500 mm (délka × šířka × výška)

Model zařízení LSF20 LSF30 LSF50 LSF100

Nominální průměrný výstupní 
výkon

20 W 30 W 50 W 100 W

Laserová vlnová délka 1064nm

Frekvence opakování impulzů 20-200 kHz 30-200 kHz 50-200 kHz 20-200 kHz

Průměrná stabilita výkonu <3%rms

Rozsah označení (volitelné) F160/110x110 (standard), F100/70x70, F210/145x145, F254/175x175

Minimální šířka znaku 0,06 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaků 0,2 mm

Rychlost skenování <24urad  (F=160. 4.3.um)

Metoda chlazení Chlazení vzduchem

Napájení systému 1KW/AC220V/50Hz

Celková váha ≈ 145 kg (čistá hmotnost, 190 kg (s balením)

Požadavky na provozní 
prostředí

0-40° C, 30%≤RH≤85%

Rozměry 820 mm × 640 mm × 1500 mm (délka × šířka × výška)
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Stolní vláknový laserový kódovací stroj LSF - M

Přenosný laserový kódovací stroj LSF - H

Model zařízení lsf - m

Laserová vlnová délka 1064 nm

Laserový zdroj Raycus

Výstupní výkon (W) 20 30 50

Značicí rychlost ≤7000 m/s

Oblast označení
110 mm x 110 mm  
(70 mm x 70 mm, 145 mm x 145 mm, 175 mm x 175 mm, volitelný)

Frekvence opakování impulzu 30-60 kHz

Minimální šířka znaku 0,06 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaků 0,2 mm

Značíci software upravený firmou HGLASER, lze přímo importovat .ai, .plt, .dxf

Komunikační rozhraní USB, RS232

Zdroj napájení
AV220V/50HZ rozsah kolísání napětí  ±5 %, je-li mimo dosah, bude nutný 
stabilizátor napětí

Spotřeba energie 0,6 KW

Čistá váha 65 kg

Model zařízení LSF – H  

Laserová vlnová délka 1064 nm

Laserový zdroj Raycus

Výstupní výkon (W) 20 30 50

Značicí rychlost ≤7000 m/s

Oblast označeni
110 mm x 110 mm (70 mm x 70 mm, 145 mm x 145 mm, 175 mm x 175 mm, 
volitelný)

Frekvence opakování impulzu 30-60 kHz

Minimální šířka znaku 0,06 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaků 0,2 mm

Značicí software upravené firmou HGLASER, lze přímo importovat .ai, .plt, .dxf

Komunikační rozhraní USB, RS232

Zdroj napájení
AV220V/50HZ rozsah kolísání napětí  ±5 %, je-li mimo dosah, bude nutný 
stabilizátor napětí

Spotřeba energie 0.6 KW

Čistá váha ≈ 45kg

01 Vláknové značicí lasery
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Kufříkový laserový kódovací stroj LSF - B

Stolní laserový systém s krytováním LSF - H

Model zařízení LSF – B

Laserová vlnová délka 1064 nm

Laserový zdroj Raycus

Výstupní výkon (W) 20 30 50

Značicí rychlost ≤7000 m/s

Oblast označeni
110 mm x 110 mm  
(70 mm x 70 mm, 145 mm x 145 mm, 175 mm x 175 mm, volitelný)

Frekvence opakování impulzu 30-60 kHz

Minimální šířka znaku 0,06 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaků 0,2 mm

Značicí software upravené firmou LASYS, lze přímo importovat .ai, .plt, .dxf

Komunikační rozhraní USB, RS232

Zdroj napájení
AV220V/50HZ rozsah kolísání napětí  ±5 %, je-li mimo dosah, bude nutný 
stabilizátor napětí

Spotřeba energie 0.6 KW

Čistá váha 75 kg

Model zařízení LSF – H

Laserová vlnová délka 1064 nm

Laserový zdroj Raycus

Výstupní výkon (W) 20 30 50

Značicí rychlost ≤7000 m/s

Oblast označeni
110 mm x 110 mm  
(70 mm x 70 mm, 145 mm x 145 mm, 175 mm x 175 mm, volitelný)

Frekvence opakování impulzu 30-60 kHz

Minimální šířka znaku 0,06 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaků 0,2 mm

Značicí software upravené firmou LASYS, lze přímo importovat .ai, .plt, .dxf

Komunikační rozhraní USB, RS232

Zdroj napájení
AV220V/50HZ rozsah kolísání napětí  ±5 %, je-li mimo dosah, bude nutný 
stabilizátor napětí

Spotřeba energie 1 KW

Čistá váha 85 kg
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Série HG-V

Série LSFN

Model zařízení HG – V20

Nominální průměrný výstupní 
výkon

20 W

Laserová vlnová délka 1064 nm

Frekvence opakování impulzů 20-80 Khz

Průměrná stabilita výkonu <3% rms

Rozsah označení (volitelné) F160/110 x 110 (standard), F100/70 x 70, F210/145 x 145, F254/175 x 175

Minimální šířka znaku 0,06 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaku 0m2 mm

Rychlost skenování F = 160 mm, 7000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vzduchem

Napájení systému 1 kW / AC 220 V / 50 Hz

Celková váha ≈ 145 kg (čistá hmotnost, 190kg (s balením)

Požadavky na provozní 
prostředí

0-40 °C, 30% ≤ RH ≤ 85%

Rozměry 820 mm × 560 (780) mm × 1495 mm (délka × šířka × výška)

Model zařízení LSF20N

Nominální průměrný výstupní 
výkon

20 W

Laserová vlnová délka 1064 nm

Frekvence opakování impulzů 1.6 – 1000 kHz

Průměrná stabilita výkonu <3% rms

Rozsah označení (volitelné) F160 / 110 x 110 (standard), F100 / 70 x 70, F210 / 145 x 145, F254 / 175 x 175

Minimální šířka znaku 0,06 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaků 0,2 mm

Rychlost skenování F = 160 mm, 7 000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vzduchem

Napájení systému 1 kW / AC 220 V / 50 Hz

Celková váha ≈ 180 kg (čistá hmotnost), 220 kg (s balením)

Požadavky na provozní 
prostředí

0-40 °C, 30% ≤ RH ≤ 85%

Rozměry 820 mm × 640 mm × 1450 mm (délka × šířka × výška)

01 Vláknové značicí lasery
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Série LSFH

LSF flexibilní kódovací pracoviště do automobilového průmyslu

Model zařízení LSF20H

Nominální průměrný výstupní 
výkon

20 W

Laserová vlnová délka 1064 nm

Frekvence opakování impulzů 50 - 1000 Khz

Průměrná stabilita výkonu <3% rms

Rozsah označení (volitelné) F160/110 x 110 (standard), F100/70 x 70, F210/145 x 145, F254/175 x 175

Minimální šířka znaku 0,06 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaku 0,2 mm

Rychlost skenování F = 160 mm, 7000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vzduchem

Napájení systému 1 kW / AC 220 V / 50 Hz

Celková váha ≈ 180 kg (čistá hmotnost), 220 kg (s balením)

Požadavky na provozní 
prostředí

0-40 °C, 30% ≤ RH ≤ 85%

Rozměry 820 mm × 560 (780) mm × 1495 mm (délka × šířka × výška)

Model zařízení LSF20H

Nominální průměrný výstupní 
výkon

20 W

Laserová vlnová délka 1064 nm

Frekvence opakování impulzů 1.6 - 1000 Khz

Průměrná stabilita výkonu <3% rms

Rozsah označení (volitelné) F254 / 175 x 175 (standard)

Minimální šířka znaku 0,06 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaku 0,2 mm

Rychlost skenování ≤ 7000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vzduchem

Napájení systému 2 kW / AC 220 V / 50Hz

Celková váha ≈ 480 kg

Požadavky na provozní 
prostředí

10 - 30 °C, vlhkost ≤90%

Rozměry 1100 mm × 800 mm × 1670 mm (délka × šířka × výška)
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1.  Patentovaná technologie
stabilní výkon zařízení, vysoká spolehlivost, uspokojení 
požadavku nepřetržitého provozu 24 hodin při plném za-
tížení, splňuje vysoké nároky OEM společností

3.  Dlouhá servisní životnost, 
snadná údržba

průměrná životnost je 20krát delší než u tradičních zna-
čících strojů, což značně snižuje množství údržby zaří-
zení

2.  Vysoká rychlost značení, 
vysoká účinnost

Zabezpečuje zvýšení rychlosti produkce a tím 
urychluje návratnost investice.

4.  Velmi nízké provozní 
náklady

vysoká účinnost elektro-optické konverze, což 
snižuje spotřebu energie o 75% v porovnání s tra-
dičními kódovacími zdroji YAG

02 Řada značení DPSS
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Všechny modely série

LSFD ŘADA

Model zařízení LSG10EA LSG20EA LSG40EA

Nominální průměrný výstupní 
výkon

20 W 30 W
50 W

Laserová vlnová délka 532 nm

Frekvence opakování impulzů 20-200 kHz

Průměrná stabilita výkonu <3% rms

Rozsah označení (volitelné) F160/110 x 110 (standard), F100/60 x 60, F210/145 x 145, F254/165 x 165

Minimální šířka znaku 0,03 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaku 0,06 mm

Rychlost skenování F= 160 mm, 7000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vodou

Napájení systému 1,5 kW / AC 220 V / 50 Hz

Celková váha ≈ 255 kg

Požadavky na provozní 
prostředí

10 – 35 °C, vlhkost ≤90%

Rozměry 820 mm × 640 mm × 1500 mm (délka × šířka × výška)
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Model LSUE UV

Model LSUE UV

Model zařízení LSU3EA LSU5EA

Nominální průměrný výstupní 
výkon

3W 5W

Laserová vlnová délka 355 nm

Frekvence opakování impulzů 20-200 kHz

Průměrná stabilita výkonu <3% rms

Rozsah označení (volitelné) F170/105 x 105 (standard), F120/140 x 140, F255/170 x 170

Minimální šířka znaku 0,01 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaku 0,03 mm

Opakující přesnost polohování < 24 µ rad (F170, 4.1 µ m)

Dlouhý provoz
< 0,06 mrad, konstantní okolní teplota +15 °C - +35 °C,  
8 hodin kontinuální práce

Rychlost skenování F= 170 mm, 7000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vodou

Napájení systému 1,5 kW / AC 220 V / 50 Hz

Celková váha ≈ 255 kg

Požadavky na provozní 
prostředí

10 – 35 °C, vlhkost ≤90%

Rozměry 1052 mm × 640 mm × 1715 mm (délka × šířka × výška)

Model zařízení LSU5EA LSU12EA

Nominální průměrný výstupní 
výkon

5 W 12 W

Laserová vlnová délka 355 nm

Frekvence opakování impulzů 20-200 kHz 200 kHz

Průměrná stabilita výkonu <3% rms

Rozsah označení (volitelné) F170/105 x 105 (standard), F210/140 x 140, F255/170 x 170

Minimální šířka znaku 0,01 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaku 0,03 mm

Opakující přesnost polohování < 24 µ rad (F170, 4.1 µ m)

Dlouhý provoz
< 0.06 mrad, konstantní okolní teplota +15°C - +35°C, 8 hodin kontinuální 
práce

Rychlost skenování F= 170 mm, 7000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vodou

Napájení systému 1,5 kW / AC 220 V / 50 Hz

Celková váha ≈ 350 kg

Požadavky na provozní 
prostředí

10 – 35 °C, vlhkost ≤90%

Rozměry 1240 mm × 700 mm × 1700 mm (délka × šířka × výška)

02 Řada značení DPSS
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Model LSUD UV dvojitá stanice

Model zařízení LSU3D LSU5D

Nominální průměrný výstupní 
výkon

3 W 5 W

Laserová vlnová délka 355 nm

Frekvence opakování impulzů 20-200 kHz

Průměrná stabilita výkonu <3% rms

Rozsah označení (volitelné) F170/105 x 105 (standard), F120/140 x 140, F255/170 x 170

Minimální šířka znaku 0,01 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaku 0,03 mm

Rychlost skenování F= 170 mm, 7000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vodou

Napájení systému 1,5 kW / AC 220 V / 50 Hz

Celková váha ≈ 400 kg

Požadavky na provozní 
prostředí

10 – 35 °C, vlhkost ≤90%

Rozměry 1550 mm × 900 mm × 1825 mm (délka × šířka × výška)
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1. Vynikající přesnost 
opakovaného značení

Stabilní a spolehlivý výkon, vysoká opakovatelnost 
a přesnost polohování

3.  Přátelský k životnímu 
prostředí

Neprodukuje žádné škodlivé chemické látky do ži-
votního prostředí a lidského těla

2.  Dlouhá životnost
Mnoho výrobců využívá CO2 laser, jehož životnost 
je pouze 5000 hodin. LASYS používá laser, jehož ži-
votnost je více než 40 000 hodin při 24 hodinovém 
provozu. Tím splňuje požadavky na masovou výro-
bu a zpracování výrobních podniků.

4.  Jednoduché ovládání
Výkonný software určený pro značení, přátelské 
rozhraní, velmi snadné proškolení obsluhy

03 Řada CO2 značicích laserů
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Všechny modely série

LSC10/30/55 CO2  lasery

LSC100/150 CO2 ZNAČÍCÍ STROJ

Model zařízení LSC10 LSC30 LSC60

Nominální průměrný výstupní 
výkon

10 W 30 W 60 W

Laserová vlnová délka CO2/10,6 µm CO2/10,6 µm CO2/10,6 µm

Frekvence opakování impulzů ≤20 kHz 0-25 kHz 0-25 kHz

Průměrná stabilita výkonu ±5%

Rozsah označení (volitelné) F150/107 x 107 (standard), F200/140 x 140, F250/175 x 175

Minimální šířka znaku 0,1 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaku 0,4 mm

Rychlost skenování F= 150 mm, 7000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vzduchem

Napájení systému 1,5 kW / AC 220 V / 50 Hz

Celková váha ≈ 170 kg

Požadavky na provozní 
prostředí

Synrad 10 W CO2 laser: 15 – 40 °C
Koherentní 30 W CO2 laser: 5 – 40 °C  vlhkost - ≤90%

Rozměry 640 mm × 930 mm × 1435 mm (délka × šířka × výška)

Model zařízení LSC100 LSC150

Nominální průměrný výstupní 
výkon

100 W 150 W

Laserová vlnová délka CO2/10,2 – 10,7 µm CO2/10,2 – 10,8 µm

Frekvence opakování impulzů 0 – 100 kHz 0 – 100 kHz

Průměrná stabilita výkonu ±10% ≤±7%

Rozsah označení (volitelné) F150/107 x 107 (standard), F100/70 x 70, F250/175 x 175

Minimální šířka znaku 0,01 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaku 0,03 mm

Rychlost skenování F= 170 mm, 7000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vodou

Napájení systému 4.5 kW / AC 220 V / 50 Hz

Celková váha ≈ 350 kg

Požadavky na provozní 
prostředí

5 – 40 °C, vlhkost ≤90%

Rozměry
řídicí skříň, rám laserového profilu, pracovním stolem bylo prezentováno 
rozložené uspořádání (délka × šířka × výška)
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1. Technologie prvotřídního 
3D značení

laserové značení na povrchu oblouku bez deformace. 
3D dynamický laserový proces je řízen samostatně vyvi-
nutým hardwarem a softwarem a speciální třírozměrný 
galvanometr je konfigurován tak, aby perfektně řídil drá-
hu laserového paprsku na libovolném 3D povrchu.

3. Software pro 3D 
zpracování grafiky

Přátelské uživatelské prostředí, vhodné pro různé for-
máty, jako jsou DXF, PLT, CNC, STEP, IGES a další.

2. Vysoce přesná 
technologie 3D 
polohování

mnoho výrobců využívá CO2 laser, jehož životnost 
je pouze 5000 hodin. LASYS používá laser, jehož 
životnost je více než 40 000 hodin při 24 hodino-
vém provozu. Tím splňuje požadavky na masovou 
výrobu a zpracování výrobních podniků.

4. Skvělý výkon
vysoká efektivita, vysoká účinnost, nezávislý svě-
telný zdroj, zaručený výkon a servis, flexibilní roz-
šiřitelná konfigurace, volitelné automatické zvedá-
ní, funkce automatického zaostřování a rotace.

04 3D lasery
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Všechny modely série

Vláknový 3D značící stroj

Model zařízení LSC10 LSC30 LSC60

Nominální průměrný výstupní 
výkon

10 W 30 W 60 W

Laserová vlnová délka CO2/10.6 µm CO2/10.6 µm CO2/10.6 µm

Frekvence opakování impulzů ≤20 kHz 0-25 kHz 0-25 kHz

Průměrná stabilita výkonu ±5%

Rozsah označení (volitelné) F150/107 x 107 (standard), F200/140 x 140, F250/175 x 175

Minimální šířka znaku 0,1 mm (záleží na materiálu)

Minimální výška znaku 0,4 mm

Rychlost skenování F= 150 mm, 7000 mm/s

Metoda chlazení Chlazení vzduchem

Napájení systému 1,5 kW / AC 220 V / 50 Hz

Celková váha ≈ 170 kg

Požadavky na provozní 
prostředí

Synrad 10 W CO2 laser : 15 – 40 °C
Koherentní 30 W CO2 laser: 5 – 40°C  vlhkost - ≤90%

Rozměry 640 mm × 930 mm × 1435 mm (délka × šířka × výška)
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3D UV laser značící stroj

NO. LSF20DS, LSF30DS, LSF50DS, LSF100DS POZNÁMKY

Laser 20 W, 30 W, 50 W, 100 W UV integrovaný laserový zdroj

Scanner 3D scanner
Jemný, přesný, rychlý a stabilní výkon s dosahem
100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm

IPC HGlaser
Vysoká stabilita nepřetržité práce a silná schopnost ochrany 
proti rušení, plynulé úpravy a běh softwaru

Kontrolní karta HGLaser Stabilní výkon

Software pro značení
HGLaser Systém je snadno ovladatelný a upravitelný, kompatibilní i s 

jinými formáty softwaru

Zvedací mechanismus
Stávka 540 mm

Stabilní a spolehlivý výkon dvojitým 170 profilovým zdvihacím 
mechanismem

Skříň Standardní malá skříň, velikost chladiče
1240 mm x 700 mm x 1698 mm

Vysoce odolná skříň a kapacita zátěže, interní zařízení s dobrým 
uzemněním a silná odolnost proti rušení

Chránící kryt HGLaser Pro ochranu pomocí laseru 

Chladiče HGLaser Integrující cirkulační chlazení vodou

Zdroj napájení 1 kW / AC 220 V / 50 Hz

04 3D lasery
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LCS30DS laser značící stroj

NO. LSF20DS, LSF30DS, LSF50DS, LSF100DS POZNÁMKY

Laser 10 W, 30 W, 100 W, 150 W CO2 laserový zdroj

Scanner 3D scanner
Jemný, přesný, rychlý a stabilní výkon s dosahem
400 x 400 mm, 600 x 600 mm, 800 x 800 mm

IPC HGlaser
Vysoká stabilita nepřetržité práce a silná schopnost ochrany 
proti rušení, plynulé úpravy a běh softwaru

Kontrolní karta HGLaser Stabilní výkon

Software pro značení HGLaser
Systém je snadno ovladatelný a upravitelný, kompatibilní i s 
jinými formáty softwaru

Zvedací mechanismus
Stávka 285 mm

Stabilní a spolehlivý výkon dvojitým 170 profilovým zdvihacím 
mechanismem 

Skříň Standardní malá skříň, velikost chladiče
1200 mm x 1100 mm x 1712 mm

Vysoce odolná skříň a kapacita zátěže, interní zařízení s dobrým 
uzemněním a silná odolnost proti rušení

Chránící kryt HGLaser Pro ochranu pomocí laseru 

Chladiče HGLaser Chlazení vzduchem

Zdroj napájení
1 kW / AC 220 V / 50 Hz (10 W, 20 W)
4,5 kW / AC 220 V / 550 Hz (100 W, 150 W)
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