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De desktop CO2 lasersnij-en graveermachine graveert, snijdt en markeert allerlei soorten 
materialen. Dit desktop model is uitermate geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven 
voor prototype doeleinden of kleine serie productie.

• Goede snij- en graveereigenschappen
• Eenvoudige bediening - standalone of direct via de computer
• In hoogte verstelbaar bed (z-as)

Standaard laservermogen is 60Watt 
(Ook leverbaar in 40Watt)

METAQUIP

CO2 Laser Machine - Desktop series



Inhoud
• Lasersnij & Graveer Machine (60W, 40W)
• Laserworks PC Software Applicatie 
• Industriele Watercooler
• Optioneel: rotatietafel (om ronde materialen of objecten zoals 
   buizen of glazen te snijden of graveren)
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Technische Specificaties
• Werkgebied: 500x300mm
• Nulpunt: op basis van aanslag
• Laser Type: Glas Sealed-off CO, laser buis, golflengte 10,6 um
• Laser Vermogen: 40W, 60W
• Laser Tube Koeling: Water Cooling met demi water
• Laser Uitgangsvermogen regellbaar: 0-100%
• Graveersnelheid : 0-1200mm / s
• Snijsnelheid: 0-600mm / s
• Werkspanning: AC230V / 110V +/- 10%, 50-60Hz
• Positie nauwkeurigheid: +/- 0.01mm
• Minimale Karakter grootte: 1mm
• Machine Vermogen: <1500W
• Gemotoriseerde Up-Down Tabel: Hoge precisie elektrische 
   spindel 260mm, makkelijk varieren tussen materialen met ver-
   schillende diktes
• Werkomgeving: Temperatuur 0-45 graden Celcius, 
   Vochtigheid 5-95%
• Control Software: Laserworks, Lasercut op aanvraag
• Ondersteunde digitale formaten: PLT, DST, DXF, BMP, AI, 
   AutoCAD ondersteuning, Corel Draw-uitgang direct
• Rode pointer plaatsaanduider

METAQUIP 2016 © v20160921

Levertijd
Indien niet op voorraad: 12-15 weken

Garantie & Certificering
1 jaar, CE gecertificeerd, laserveiligheidsklasse 1

Installatie & Training
Binnen Nederland en België kan MetaQuip deze machines op 
locatie afleveren en installeren.
Daarnaast biedt MetaQuip een basistraining aan om u snel weg-
wijs te maken, zodat de laser machine meteen kunt inzetten. 
Informeer naar de mogelijkheden voor levering buiten Nederland 
of België en uitgebreidere trainingsmogelijkheden. 

Technische ondersteuning
MetaQuip heeft de kennis om samen met u te bekijken of 
lasersnij-of graveer apparatuur de beste oplossing vormen voor 
uw specifieke applicatie.
Daarnaast kunnen we u ondersteunen met het vinden van de
juiste instellingen voor een bepaald materiaal of resultaat wat u
wilt bereiken. Indien er specifieke tools nodig zijn om deze
machines in te kunnen zetten voor serieproductie dan kan
MetaQuip u ondersteunen met deze tools en engineering.
Tot slot hebben we ruime ervaring om grafische digitale 
bestanden snel en in hoge kwaliteit in het juiste formaat om te 
zetten. 
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