
De MetaQuip CO2 High-Speed Galvo series is een lasergraveermachine om op hoge snelheid, 
seriematig, te lasergraveren. Deze machine is tot 5x sneller in vergelijking tot een standaard CO2 laser 
machine. De High-Speed Galvo series is een open machine wat een snelle handling van het object 
garandeerd, ingericht voor grotere series. Deze machines worden geleverd met een metaalbuis en 
bevat verdergeen bewegende delen. Beschikbare laservermogens zijn 30W, 40W of 60W. De 
High-Speed Galvo is een open systeem, laserveiligheidsklasse 4. Deze machines zijn niet geschikt 
voor het graveren van metalen!

LASER MACHINES & SOLUTIONS
METAQUIP

• Hoge resuloutie en snel lasergraveren - hout, textiel, leer, karton, glas, keramiek, rubber en kunststoffen
• Eenvoudig te bedienen via de grafische controller en EzCad software
• Werkoppervlak - 150 x 150mm
• Laservermogen 30W, 40W, 60W
• Lange levensduur - geen bewegende delen en metaal laserbuis
• Focushoogte laser - snel en eenvoudig focushoogte instellen
• Compleet geleverd - XY tafel voor objectpositionering, industriële luchtfilter afzuiging, 
   laserveiligheidsbril & geïntegreerde industriële computer met lasersoftware
• Laserklasse 4 - extra bescherming noodzakelijk 
• CE gecertificeerd - voldoet aan all geldende machinerichtlijnen

CO2 Laser Machine - High-Speed Galvo series
High-Speed CO2 galvo lasergraveermachine
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Technische Specificaties
• Werkgebied: standaard 150 x 150mm
• Laser type: CO2 laserbron
• Golflengte laser: 10.7 um
• Noodstop schakelaar: ja
• Sleutel aan/uit schakelaar: ja
• Herhaal frequentie: <20kHz
• Laser vermogen: 30 Watt, 40 Watt & 60Watt
• Laser uitgangsvermogen: 0-100%
• Minimale lijnbreedte: 0.1 mm
• Lineaire markeersnelheid: 0-7000 mm/s
• Herhaalbaarheid: <+/- 0.01 mm
• Markeer diepte: <0.3 mm
• Koeling: 20, 30 en 40W luchtkoeling, 60W waterkoeling
• Voedingsspanning: 230 Vac +/- 10%, 50-60 Hz
• Machine Vermogen: <1000 W
• Werktafel: Industriële XY werktafel & Z (0-800 mm) instelling
• Afmetingen [ B x D x H]: 60 x 75 x 140cm
• Behuizing: open tafelmodel, met geïntegreerde aansturing, laserbron, PC en 
  beeldscherm (aansluiting voor voetpedaal en extra IO poorten)
• Werktemperatuur: 13-28 graden Celsius
• Omgevingstemperatuur: -40-70 graden Celsius
• Nederlandstalige 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 variabele tekst: wijzigt de tekst in real-time (zoals opnummeren)
• 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 softwarehandleiding

Industriële luchtfilter afzuiging: voldoet aan ISO 15012-4: 2016

Compleet geleverd
• CO2 High-Speed Galvo lasergraveermachine (Z hoogte tot 800mm)
• XY tafel, visuele focushoogte instelling, lens voor werkoppervlak van 
   150mm x 150mm
• Geïntegreerde computer met lasersoftware geïnstalleerd (Win XP/7/8/10)
• Laserveiligheidsbril geschikt voor klasse 4 fiberlaser
• Industriële lucht afzuiging
• Nederlandstalige product & software handleiding (ook beschikbaar in    
  Engels)

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 gecertificeerd, laserveiligheidsklasse 4.

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
• Rotatie module
• Gemotorizeerde focus (Z) hoogte instelling - snel instellen van focushoogte
• Extra lenzen voor verkleinen of vergroten (tot 300 x 300mm) werkgebied 
• Extra laserveiligheidsbrillen

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 Galvo series zijn open 
machines waarvoor altijd extra laserveiligheidsmaatregelen getroffen dienen 
te worden. Zo dienen operator en andere personen in dezelfde ruimte als 
waar de laser machine geplaatst is altijd een gekeurde laserveiligheidsbril te 
dragen. MetaQuip biedt advies hoe de ruimte aan te passen zodat deze 
voldoet aan de geldende regelgeving. op gebied van laserveiligheid.
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