
Lasersnijden en graveren van een groot aantal materialen

De Lite serie is het instapmodel van de CO2 laser machines van MetaQuip.
Dit zijn compleet geleverde systemen waarmee u perfect een groot aantal materialen 
kunt lasergraveren en lasersnijden. Ideaal voor scholen, thuisgebruik of startende bedrijven. 
Graveer en snij plexiglas, acrylaat, hout, papier en schuim tot 3-5 mm dikte met de 40W 
uitvoering en met de 60W uitvoering zelfs dikkere materialen.

• Nauwkeurig lasersnijden en lasergraveren
• Eenvoudige bediening door Laserworks software.
• Werk met materialen tot 18mm dik - handmatig in hoogte verstelbare laserkop
• Veilig en CE gecertificeerd

Verkrijgbaar met een laservermogen van 40Watt or 60Watt 

METAQUIP
CO2 Laser Machine - Lite series



Inhoud
• Lasersnij & Graveer Machine (40W of 60W)
• Laserworks PC Software Applicatie  (Win XP/7/8/10)
• Industriele Waterkoeler
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Technische Specificaties
• Werk Gebied: 400 x 400mm
• Laser Type: Glas Sealed-off CO, laser buis, golflengte 10.6 um
• Laser Vermogen: 40W of 60W
• Laser Buis Cooling: waterkoeler met demiwater
• Laser Uitgangsvermogen: 0-100%
• Graveersnelheid: 0-400mm/s
• Snijsnelheid: 0-200mm/s
• Werkspanning 100-240Vac, 50-60Hz
• Positie Nauwkeurigheid: +/- 0.01mm
• Minimale Karakter Afmeting: 1mm
• Machine Vermogen: < 300W
• Omgeving: Temperatuur 0-40ºC, Vochtigheid: 5-95%
• Control Software: Laserworks
• Software requirements: Win XP, Vista/7/8/10 32 & 64 bits
• Ondersteunde formaten: DXF, AI, PLT, BMP, JPG, etc
• Afmetingen [L x B x H]: 95 x 68 x 30 cm (60W breder ivm grotere laserbuis)
• Luchtafzuiging: directe afzuiging naar buiten (ons advies) of gebruik maken 
   van een industriele luchtfilter.
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Levertijd
Indien niet op voorraad 12 - 15 weken

Garantie & Certificering
1 jaar, CE gecertificeerd, laserveiligheidsklasse 1

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. 

Sleutelschakelaar, stroommeter, noodstop en
grafische bedieningspaneel

METAQUIP


