
De MetaQuip FC1390 fiberlaser snijmachine is een kwalitatief hoogwaardige machine voor het snijden 
van metaal met een werkoppervlakte van 1300 x 900mm. Fiberlaser snijmachines zijn geschikt voor het 
met hoge precisie snijden van diverse diktes koolstofstaal, roestvast staal, messing plaat en andere 
metalen, zonder verdere nabewerking. De MetaQuip FC1390 is beschikbaar met laservermogens van 
500 tot 1000W.

• Super nauwkeurig snijden van metalen zonder verdere nabewerking 
• Laser vermogen: 500W, 750W, 1000W
• Werkoppervlak: 1300 x 900mm
• Hoge snijsnelheid. Snijdt 2x sneller dan een CO2 laser machine.
• Minimaal onderhoud. Geen spiegels, geen afstelling van het optische pad. 
• Hoge betrouwbaarheid
• Geïntegreerde industriële computer met lasersoftware
• CE gecertificeerd en voldoet aan de laser veiligheidsnormen

MQ FC1390 Fiberlaser Snijmachine
Industrieel snijden van metaal met hoge snelheid en precisie
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Support & Ondersteuning
MetaQuip biedt uitgebreide technische ondersteuning bij het maken van de 
juiste machine keuze, uitzoeken of optimalizeren van instellingen voor uw 
specifieke materiaal of applicatie. MetaQuip biedt verschillende service opties 
en contracten afhankelijk van uw specifieke wensen en eisen.

Afzuig en Filter Installatie
Metaaldampen zijn schadelijk voor de gezondheid
bij roestvast staal kunnen zeer schadelijke chroomgassen vrijkomen! Een 
goedeafzuig-en filterinstallatie is noodzakelijk. MetaQuip kan adviseren en u 
voorzien van een passende oplossing zoals BOFA AD2000 of AD4000.

Materialen
Koolstofstaal, roestvast staal (RVS), aluminium, titanium, gegalvaniseerd staal, 
verzink plaat, koperlegeringen en vele andere metalen. De dikte van het te 
snijden metaal hangt af van het laservermogen en gebruikte snijgas. Voor het 
snijden van aluminium of koper is een hoger laservermogen nodig. Richtlijn:
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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, 50-100.000 uur op de laserbron (afhankelijk van 
gekozen merk en van de condities waaronder de machine gebruikt wordt).
CE gecertificeerd voldoet aan de machinerichtlijnen. Laserklasse 1. 
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Technische Specificaties
• Laser Type: IPG of Raycus laserbron
• Laser golflengte: 1060nm
• Laser Vermogen:
    500W snijden tot 6mm (vermogen <7KW)
    750W snijden tot 10mm (vermogen <14KW)
    1kW snijden tot 10mm (vermogen <18KW)
• Werkbed afmeting: 1300 x 900mm
• Snijsnelheid: 0-30m / min (afhankelijk van materiaal en dikte)
• XYZ oriëntatie precisie: < +/- 0.05mm/m
• XYZ herhaal precisie: < +/- 0.03mm/m
• Minimale lijn breedte: <0.15mm
• Maximale verplaatsingssnelheid: 120m/min
• Maximale belasting werktafel: 500kg
• Koeling: waterkoeling
• Werkomgeving: 0-35 °C
• Spanning eisen: 220VAC/ enkele fase, 380VAC 3 fases, 50 of 60Hz
• Afmetingen (L x B x H): 229 x 226 x 177cm
• Gesloten machine voor maximale laserveiligheid
• Control Software: Cypcut met CAD en CorelDraw support
• Autofocus volgt ook oneven materiaal
• Rode pointer plaatsaanduider
• Geïntegreerde computer met lasersoftware 
• Nederlandstalige of Engelstalige product & software
  handleiding

Materiaal 500W 750W 1000W

Koolstof staal 5mm (02) 6-7mm (02) 8-9mm (02)

RVS 2mm (N2) 3mm (N2) 4mm (N2)

Gegalvaniseerd staal 2mm (N2) 3mm (N2) 3mm (N2)

Messing 0.7mm (N2) 1.2mm (N2) 2mm (N2)


