
 

  
                             

 

 

 
 

 
 
 
Muito mais eficientes do que o tradicional CO2! Sem complicados espelhos e sem manutenção do laser, as 
máquinas de marcação por fibra garantem vida útil superior e alta qualidade de corte em qualquer metal. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óculos 1064nm 
para o operador + pedal Hands Free 

GRAVA EM MATERIAIS: 

COLORIDO! 

PRETO E BRANCO 
Máquina com opção 

OU 



 

  
                             

 

Vantagens do laser Fibra: 

 

 

 

Nossas máquinas de gravação a fibra ótica são capazes de gravar qualquer metal 
ferroso ou não ferroso e alguns tipos de plásticos. 

O Laser é gerado e transmitido ao cabeçote por fibra ótica, garantindo economia de 
energia, estabilidade e alta conversão eletro-óptica do que qualquer outro laser no mercado. 
Temos opção com laser colorido ou monocromático. 

Laser com vida útil estimada até 100.000 horas, refrigerado a ar, muito melhor que 
as 20.000 horas do CO2. Feita para trabalhos ininterruptos, o ciclo de trabalho é 100%  

Manutenção praticamente zero, pois não existem espelhos para alinhamento e não 
precisa de nenhum gás para gerar o laser. 

Utiliza cabeçote de reflexão galvanométrico, de alta velocidade. A instalação, 
treinamento de uso e seu pequeno volume tornam esta máquina ideal para marcação de vários 
tipos de materiais com alta repetitividade e confiabilidade. 

A gravação é fina, de alta qualidade e com bastante contraste. Pode ser utilizado em joalherias, 
ferramentas, brindes, comunicação visual, circuitos integrados, cabeamento, telefones celulares, painéis elétricos 
e várias outras ideias que somente sua imaginação é o limite. 
 

Parâmetros Técnicos: 
Modelo: Fiber Fechada – fabricada sob supervisão e desenhos Metalique 
Laser*: Fibra 1064nm Superlaser monocromárico ou JPT Mopa M6+ 
colorido com até 100.000h de trabalho 
Frequencia de trabalho: 20Khz a 100Khz 
Estabilidade do laser: <=2% 
Cabeçote Laser: Galvanométrico com motor de passo 
Foco Automático: Opcional sob consulta 
Potência de laser: Até 50W. 
Controle de altura: Manual 
Tamanho útil efetivo Z*: 320mm 
Área de trabalho: 100x100mm até 300x300mm(opcional) 
Profundidade de marcação: 0.01 a 0.15mm 
Peso: 170KG aproximado 
Tamanho geral: 1518mm (C) x 700 (L) x 1350mm (H) 
Precisão de posicionamento: +-0.001mm/mm 
Menor tamanho para gravação: 0.05mm 
Velocidade máxima: 7000mm/s 
Tipo de proteção: Fechada 
Peso máximo na área de trabalho: 15KG 
Consumo da máquina CNC : < 800W com laser 50W 

Tensão de trabalho: 200V/50Hz/60Hz monofásico 
Sistema de refrigeração: A ar ambiente 
Ambiente de trabalho: 5-40C, umidade menor que 60% 
Sistema de exaustão: Não acompanha 
Painel de controle elétrico: Integrado ao sistema, protegido. 
Tipos de materiais*: Aço Inox, aço Carbono, galvanizado e metais 
ferrosos e não ferrosos e alguns plásticos não transparentes. 
Garantia: 1 ano para eletrônica e mecânica. 
Software de controle: EZCAD 
Sistema operacional: Windows 7 Pro 
Operação em rede Wifi: Sim, adaptador não incluso. 
Suporte remoto online: Sim 
Controle dinâmico de potência de laser: Sim 
Modo serial number: Sim, automático 
Simulação por ponto vermelho: Sim 
Hands Free pedal: Sim 
Eixo Rotativo: Sim, opcional. 
Design e cores da máquina poderão ser alterados sem aviso prévio, porém 
sem alterações das características técnicas. 

OPCIONAIS: FOCO AUTOMÁTICO, EIXO ROTATIVO PARA 80mm, 
MESA COM 200X200mm OU 300X300mm ÚTEIS 

 


