marcação a laser
Para responder de maneira eficaz às necessidades do mercado de marcação a laser, desenvolvemos a linha de equipamentos widlaser, robustos, fiáveis e tecnologicamente avançados em condições muito vantajosas.
O desenho compacto da widlaser FLM DESKTOP concede-lhe uma enorme adaptabilidade a qualquer situação, fazendo
dela uma solução para gravação a laser mais versátil e acessível.

Dimensões (L x C x A)
Máquina: 550 x 600 x 670 / 1570 mm (com armário) | Caixa: 620 x 670 x 840 mm
Peso (kg)
Máquina: Aprox. 400 kg | Caixa: Aprox. 450 kg
Energia: AC 230v 50/60Hz
Tipo de Laser: Laser de fibra pulsado
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Melhores lasers do mercado

Software fácil de usar

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

Software intuitivo com potentes ferramentas, adequado tanto para iniciantes como
para profissionais.

Aplicações infinitas

Materiais de primeira classe

Marque vários materiais com um único processo. Ajuste motorizado do foco com duplo
ponto de focagem para facilitar a operação.

Graças ao design inteligente e robusto das
máquinas a laser garantimos a confiabilidade, precisão e robustez.
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principais
características

• Tipo de laser: laser de fibra pulsado
• Potência: 20w
• Velocidade até 8.000 mm / seg.
• Resolução até 2000 dpi
• Focus motorizado, com duplo ponto
• Tamanho mínimo de linha 0.1mm
• Comprimento de onda 1064
• Refrigeração ar
• Conectividade: USB e Rede
• Software para Windows incluido
• Sistema de extração: extrator canal lateral

área de
trabalho

opcionais

• Áreas úteis até 100 x 100 mm ; 150 x 150 mm
• Ajustável em altura

• Potência de 30w e 50w
• Adaptador para objetos cilíndricos
• Carrossel com várias áreas de trabalho
• Mesa com deslocamento lateral
• Armário de suporte

As especificações apresentadas poderão ser alvo de alterações sem aviso prévio.

• Formatos ficheiros: plt, dxf, ai, bmp, jpeg, png, tiff, gif, etc.

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

