
De MetaQuip MQ5030 Desktop series is een kwalitatief hoogwaardig en degelijk uitgevoerde machine. 
De MQ5030 is uitermate geschikt voor scholen, organisaties en bedrijven die regelmatig wat kleinere
voorwerpen willen lasersnijden of graveren. Leverbaar met 40W, 60W of 80W laservermogen. 
Ook leverbaar met metaalbuis voor lange levensduur en ultieme spotkwaliteit voor hoge precisie 
graveerwerk. De MQ5030 is een laserklasse I apparaat: dus veilig onder alle omstandigheden. 

LASER MACHINES & SOLUTIONS
METAQUIP

• Lasergraveren - hout, leer, karton, glas en kunststoffen
• Lasersnijden - hout, leer, textiel en kunststoffen
• Eenvoudig te bedienen via de grafische controller en Laserworks software
• Automatische focushoogte instelling snel wisselen van materiaaldikte
• Werkoppervlak van 500 x 300mm
• Laservermogen 40W, 60W, 80W, 30W metal
• Laserklasse I - veilig in alle situaties zonder extra bescherming 
• CE gecertificeerd - voldoet aan all geldende machinerichtlijnen

CO2 Laser Machine - Desktop series
CO2 machine voor lasersnijden en graveren van kleinere objecten
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Technische Specificaties
• Werkgebied: 500x300mm (effectief 480 x 280mm)
• Nulpunt: op basis van aanslag
• Laser Type: Glas Sealed-off CO, laser buis, golflengte 10,6 um
• Laser Vermogen: 40W, 60W, 80W, 30W Metaal
• Laser Tube Koeling: Water Cooling met demi water
• Laser Uitgangsvermogen regellbaar: 0-100%
• Graveersnelheid : 0-600mm / s
• Snijsnelheid: 0-300mm / 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 120mm, makkelijk varieren tussen materialen met ver-
   schillende diktes
• Werkomgeving: Temperatuur 0-45 graden Celcius, Vochtigheid 5-95%
• Buitenmaten [L x B x H] :70 x 98 x 97 cm (40W). 60W breedte 140cm.
• Control Software: Laserworks, Lasercut op aanvraag
• Ondersteunde digitale formaten: PLT, DST, DXF, BMP, AI, AutoCAD 
   ondersteuning, Corel Draw-uitgang direct
• Rode laser pointer - plaatsaanduider voor lasergraveren / snijden

Compleet geleverd
• MQ5030 CO2 lasermachine DESKTOP (40W, 60W, 80W, 30W metaal)
• Laserworks PC Software Applicatie (Win XP/7/8/10)
• Inclusief industriële waterkoeler, industriële afzuigventilator en 
  luchtcompressor voor bescherming van laseroptica
• Nederlandstalige product & software handleiding (ook beschikbaar in    
  Engels)

Garantie & Certificering
2 jaar op de machine met uitzondering van spiegels, lens, laserbuis, en externe 
accessories zoals luchtventilator en luchtcompressor, 6 maanden op de 
laserbuis. CE gecertificeerd, laserveiligheidsklasse 1

Service & Ondersteuning
Wij helpen graag met het kiezen van de juiste machine voor uw situatie. Eerlijk 
advies op basis van technische feiten en de toepassing die u voor ogen heeft. 
Als u na aankoop van uw machine nog vragen heeft of er problemen zijn met 
uw machine dan helpen we u snel weer op weg. MetaQuip heeft uitgebreide 
technische kennis en kan ook adviseren of ondersteunen bij nieuwe 
toepassingen, specifieke oplossingen of productie automatisering. 

Opties
• Honeycomb bed voor snijden van kleine onderdelen
• PhotoGrav lasergraveersoftware
• Industriële luchtfilters
• Laptop met voorgeïnstalleerde software
• Rotatiemodule voor rondgraveren - machine is voorberreid
• Metaalbuis ipv glasbuis - hogere spotnauwkeurigheid, langere levensduur 
  (gemmideld 4-6 jaar)
• Uitgebreide training, installatie en onderhoudsmogelijkheden
• Volledig uitgewerkt lesmateriaal voor scholieren

Laserveiligheid
MetaQuip hecht aan veiligheid. Dit type machine heeft een krachtige 
laserbron. Indien de gebruiker hieraan wordt blootgesteld kan dat leiden tot 
brandwonden of beschadiging van de ogen. De MQ5030 is onder alle 
omstandigheden veilig, zonder verdere bescherming (laserklasse I). Hierdoor 
kunnen gebruikers nooit aan schadelijk laserlicht worden blootgesteld. 
MetaQuip CO2 lasermachines zijn voorzien van gecertificeerde veiligheids-
schakelaars die ervoor zorgen dat de laserbron meteen wordt uitgeschakeld 
bij openen van de machine. De laser meetrapporten uitgevoerd door een 
onafhankelijke laser expert zijn beschikbaar voor inzage.
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