


marcação a laser
A linha de equipamentos widlaser, foi desenvolvida para dar uma resposta eficaz às necessidades do mercado de marca-
ção a laser. Desenvolvemos uma linha de equipamentos robustos, fiáveis e tecnologicamente avançados com condições 
muito vantajosas.

LS1626 PLUS

Dimensões: 2980 x 1910 x 1060 mm
Peso: 500 kg
Energia: 220v 50hz/60HZ
Tipo de Laser: Tubo Laser Selado CO2 Reci 150w

Melhores lasers do mercado
Dispomos de uma linha completa de 
lasers com parcerias com as melhores 
marcas do mercado.

Aplicações infinitas
Marque vários materiais com um único pro-
cesso. Ajuste motorizado do foco com duplo 
ponto de focagem para facilitar a operação.

Software fácil de usar
Software intuitivo com potentes ferramen-
tas, adequado tanto para iniciantes como 
para profissionais.

Materiais de primeira classe
Graças ao design inteligente e robusto das 
máquinas a laser garantimos a confiabili-
dade, precisão e robustez.
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• Tubo laser selado co2 reci 150w
• Velocidade máxima: até 40.000 mm/min
• Área de trabalho: 1600 X 2600 mm
• Refrigeração por chiller industrial
• Conectividade USB
• Software de control/parametrização
• Formatos suportados: ai, dst, plt, bmp, dxf etc
• Extrator de fumos incluído
• Motores alto desempenho
• Guias lineares de alta precisão (taiwan)
• Estrutura reforçada

• 1/2 Mesa Ajustável em altura
• Adaptador para objetos cilíndricos
• Sistema Reconhecimento Óptico
• Convoyer C/ Alimentação Automática
• Sistema de duplo Laser
• Tubo Laser RECI 190w

principais
características

opcionais
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