


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

Dimensões (C x L x A): 1220 x 960 x 1240 mm
Peso: 290 kg
Energia: 220v 10A
Tipo de Laser: Tubo CO2 40w

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

Aplicações infinitas
Corte e grave vários materiais com um úni-
co processo. Foco automático para facilitar 
a utilização.

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.



 +351 253 814 700
geral@widinovations.pt

• Tipo de Laser: tubo de CO2 40W
• Tamanho Mínimo de Letra: 1 x 1 mm
• Veloc. Máx.: até 50.000 mm/Min
• Ficheiros Suportados: DST, PLT, BMP, DXF
• Software Control: Incluído
• Refrigeração: Chiller Industrial
• Extrator de fumos
• Conectividade: USB e Rede

• Área Útil: 600 x 400 mm
• Ajustável em altura até 150 mm
• Focus Automático
• Lâminas removíveis
• Mesa de favo de abelha
• Gaveta para recolha de objetos

• Adaptador para objetos cilíndricos
• PhotoGrav 3.0 
• Laser RF
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Rua da Industria, 119
4755-417 Pousa - Barcelos, Portugal
N 41º 32.794’ W 8º 30.467’

+351 253 814 700

geral@widinovations.pt
www.widinovations.pt


