
MetaQuip fiber laser graveermachines worden veelal gebruikt voor het graveren van metalen. MetaQuip 
fiberlasers hebben een lange levensduur, zijn betrouwbaar en graveren metalen, spiegels en een aantal 
kunststoffen snel, met hoge precisie en resolutie. Bij een gesloten kastmodel fiberlaser graveermachine 
is de graveerlaser alleen actief wanneer de deur volledig gesloten is. Hierdoor kan er veilig met deze 
machine gewerkt worden zonder laserveiligheidsbril. Maximale laserveiligheid!

• Laser graveren en markeren van metalen, spiegels en een aantal kunststoffen
• Toepassingen: serienummers, logos, barcodes, afbeeldingen
• Laser vermogen: 20W, 30W of 50W
• Werkoppervlak: 100 x 100mm en extra lens voor 200 x 200mm
• Focushoogte laser: snel en eenvoudiger instellen van de juiste focushoogte zonder nameten
• XY tafel: voor nauwkeurig positioneren van objecten
• Compleet geleverd met industriële luchtfilter afzuiging & geïntegreerde industriële computer met 
   lasersoftware
• CE gecertificeerd en voldoet aan de laser veiligheidsnormen

Closed fiberlaser Machine - cabinet model
Industriële laseroplossingen voor graveren en markeren in metalen

LASER MACHINES & SOLUTIONS
METAQUIP



Compleet geleverd
• Fiberlaser machine - gesloten cabinet model
• Maximale hoogte instelling 600mm.
• Focushoogte laser: snel en eenvoudiger instellen van de juiste focushoogte 
  zonder nameten
• XY tafel: voor nauwkeurig positioneren van (ook zwaardere) werkstukken
• Lens voor werkoppervlak van 100 x 100mm en een lens voor een 
  werkoppervlak van 200 x 200mm (optioneel ook andere lenzen leverbaar)
• Geïntegreerde computer met lasersoftware 
• Laserveiligheidsbril geschikt voor klasse 3R fiberlaser
• Industriële lucht afzuiging
• Nederlandstalige of Engelstalige product & software handleiding

Opties
• Rotatie module: voor het graveren van ronde objecten
• 300x300mm lens: voor een werkoppervlak tot 300 x 300mm
• Gemotorizeerde focus afstand instelling (Z-hoogte): Met een druk op de 
   knop de laserkop omhoog en omlaag bewegen, waardoor samen met de 
   focushoogte laser de juiste focus hoogte heel eenvoudig en snel is in te 
   stellen
• Schuifdeur ipv een rotatiedeur
• Leverbaar met MOPA laserbron voor het graveren en markeren in kleur 
  (aankleuren van het materiaal)

Meer informatie
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Technische Specificaties
• Werkgebied: 100 x 100mm of 200 x 200 met meegeleverde extra lens. 
  Optioneel vergroten/kleinen van het werkgebied (tot max. 300 x 300 mm)
• Laser type: pulsed, high-energy Raycus laser
• Golflengte laser: 1064 nm
• Noodstop schakelaar: ja
• Sleutel aan/uitschakelaar: ja
• Herhaal frequentie: 20-100 kHz
• Laser vermogen: 20 Watt, 30 Watt & 50Watt
• Laser uitgangsvermogen: 0-100%
• Minimale spotdiameter: 0.01 mm
• Minimale lijnbreedte: 0.01 mm
• Lineaire markeersnelheid: 0-12000 mm/s
• Karakter graveersnelheid: > 800 karakters/sec
• Herhaalbaarheid +/- 0.001 mm
• Markeerdiepte: 0.01 – 1 mm
• Koeling: luchtkoeling
• Voedingsspanning: 230 Vac +/- 10%, 50-60 Hz
• Machine Vermogen: <500 W
• Werktafel: Z (0-600 mm) instelling
• Afmetingen [ B x D x H]: 60 x 75 x 180cm
• Behuizing: open tafelmodel, met geïntegreerde aansturing, laserbron, 
  PC en beeldscherm (aansluiting voor voetpedaal en extra IO poorten)
• Deuruitvoering: schuifdeur (Z hoogte tot 500mm) en rotatiedeur (Z hoogte 
  tot 600mm)
• Aansturing via meegeleverde computer met lasersoftware geïnstalleerd
• Werktemperatuur: 13-28 graden Celsius
• Omgevingstemperatuur: -40-70 graden Celsius
• Nederlandstalige of Engelstalige producthandleiding

Software: EzCad gebruiksvriendelijke software
   • Ondersteunde fonts: TrueType, SHX, JSF (Single line font), 
      DMF (Dot Matrix Font), One-dimensional bar code, Two-
      dimensional bar code, etc.
   • Flexible variable tekst: wijzigt de tekst in real-time (zoals 
      opnummeren) terwijl de laser aan het graveren is. Koppeling 
      met Microsoft Excel bestanden.
   • Direct inlezen van data via de seriële poort, en tekst-data 
      via het netwerk
   • Tekenen van eenvoudige figuren en curves
   • Plaatjes formaten: bmp, jpg, gif, tga, png, tif…
   • Vector formaten: ai, dxf, dst, plt…
   • Eenvoudige IO operaties om externe apparatuur aan te 
      sluiten.
   • Nederlandstalige of Engelstalige softwarehandleiding

Industriële luchtfilter afzuiging: voldoet aan ISO 15012-4: 2016
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Levertijd
Informeer naar de huidige voorraad. Indien niet op voorraad levertijd tussen 
de 11-13 weken. Sneller is mogelijk tegen meerkosten (levertijd 6-9 weken). 
Deze machine kan worden opgehaald (gratis) of wordt voor een vast tarief 
geleverd, geïnstalleerd op locatie en krijgt u een basistraining hoe te werken 
met de machine.

Garantie & Certificering
2 jaar garantie op de machine, 50.000 uur op de laserbron (verwachte 
levensduur 50.000 tot 100.000 uur, afhankelijk van de condities waaronder de 
machine gebruikt wordt).
CE gecerticifeerd voldoet aan de machinerichtlijnen. Laserklasse 3R. 
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