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Link do produktu: https://cnc-ultrasonic.pl/ploter-laserowy-co2-50w-cl6040t-p-253.html

Ploter Laserowy CO2 50W
CL6040T
Cena brutto

8 499,00 zł

Cena netto

6 909,76 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

10131

Kod producenta

LE-50W-CL6040T

Opis produktu
Ploter Laserowy CO2 50W - 60cmx40cm CL6040T
Zestaw powiększony - wersja rozbudowana o dodatkowe (zdejmowalne) nogi + oś
rotacyjną

Jest nowy model bardzo popularnych ploterów 50W wyposażony dodatkowo w automatyczną regulację wysokości stołu roboczego o
22cm oraz fabrycznie zainstalowaną głowice z funkcją "Air Assist" oraz "Red-Dot" + stół roboczy tz. plaster miodu.
W ofercie posiadamy plotery laserowe od 40W do 300W - jeżeli interesuje Cię większy ploter, sprawdź nasze inne oferty na Allegro.
Zapewniamy wsparcie po-zakupowe , istnieje możliwość transportu i uruchomienia urządzenia u klienta. Posiadamy własny serwis
gwarancyjny oraz szeroki asortyment części zamiennych/eksploatacyjnych.
W roku modelowym 2019 zostały dodane/ulepszone następujące funkcje:

Głowica "Gold"
Oś rotacyjna (np. do grawerowania na butelkach)
optyka ZnSE USA

Najważniejsze zalety:

Automatycznie regulowany stół roboczy
Dzięki tej funkcji dołączony silnik za pomocą przycisków podnosi lub opuszcza blat roboczy ( bez tej funkcji regulacja wysokości jet bardzo
uciążliwa)

Oś rolkowa
Dołączona do maszyny oś rolkowa pozwala ciąć i grawerować nie tylko na powierzchniach płaskich ale też na zaokrąglonych, takich jak np.
butelki, szklanki bądź wazony.
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To profesjonalna maszyna do laserowego grawerowania i cięcia chłodzona wodą, wymiar stołu roboczego w tym modelu to aż 40cm x 60cm.
Ploter posiada sterowanie mocą lasera, dzięki temu można uzyskać dokładność oraz powtarzalność ustawień.

Dzięki załączonemu oprogramowaniu można wycinać lub grawerować bezpośrednio z oprogramowania Corel Draw

Tuba EFR
Do urządzenia zainstalowana została oryginalna została tuba CO2 EFR , jest to tuba która wytrzymuje 4x dłużej od zwykłych najtańszych tub
montowanych w wielu urządzeniach ciągle dostępnych na rynku.

Może grawerować w takich materiałach jak:
guma,
tworzywa,
plexy,
akryle,
tekstylia,
odzież,
materiały skóropodobne,
skóra,
ceramika,
guma do wyrobu pieczątek,
drewno,
wszelkie materiały niemetaliczne,
metale powlekane.
Ploter laserowy doskonale radzi sobie z cięciem materiałów o grubości do 10 mm, sprawdza się też idealnie jako grawer.
Na zdjęciu obok widoczna jest paca urządzenia z przystawką obrotową.

Dlaczego nasz produkt jest lepszy od innych podobnych
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produktów?

Certyfikat CE, certyfikat jakości ISO9001.
Dokładność pozycjonowania do 0,01 mm
Interfejs USB,
Automatyczna regulacja stołu 0-22 cm (dołączony dodatkowy silnik)
Red Dot Pointer - do określania pozycji grawerowania.
Air Assist - niezastąpiona opcja przy cięciu.
Regulowana moc w czasie rzeczywistym.
Intuicyjny Panel Sterowania
Blat roboczy 40cm x 60cm
najwyższej jakości optyka ZnSE USA
Wzmocniony korpus maszyny poprawia jej żywotność.
Graweruj niemal wszystko na prawie każdej powierzchni.
UWAGA: do każdego plotera dokładamy stojak (nogi) GRATIS

DANE TECHNICZNE:

Moc lasera: 50W
Typ lasera: Gaz CO2
Pole robocze: 400x600 mm
Prędkość Grawerowania: 0-500 mm/s
Prędkość cięcia: 0-35 mm/s
Grubość cięcia: 0-10mm (w zależności od materiału)
Temperatura pracy: 5 - 40 ℃ C
Min. rozmiar litery: 1x1mm
Maksymalna wysokość głowicy: 22.5cm
Rozdzielczość ekranu: 2000dpi
Dokładność pozycjonowania: 0.01mm
Rodzaj silnika: Silnik krokowy
Pobór mocy: ≤300W
Chłodzenia: Pompa wodna
Żywotność tuby: 4000/4500 Godzin
Komunikacja: Port USB
Środowisko systemu: Windows 2000/Windows XP/VISTA/WIN7/WIN10
Wymiary produktu: 1020x650x630 mm
Waga produktu. 85 kg
GW: 24 miesięce
GW na tubę: 6 miesięcy
Urządzenie posiada certyfikaty CE ROHS i FCC

UWAGA: Dla Państwa bezpieczeństwa ploter wysyłany jest w specjalnej drewnianej skrzyni - nie ma możliwości uszkodzenia podczas
transportu.
Urządzenia są testowane przed wysyłką, jak również kalibrowane są ustawienia luster, tak aby ploter był juz gotowy do pracy po wyjęciu ze
skrzyni.
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Zestaw zawiera:

Ploter CO2 50W 60x40 cm
Wentylator do wyciągu spalin + rura elastyczna
Oprogramowanie LaserDRW + nakładka na Corela
Klucz licencyjny (pendrive)
Instrukcja ( PL)
Pompa do wody
Kompresor powierza
Stół "plaser miodu"
Oprogramowanie + Kabel USB + Przewód Zasilający
Czerwony punkt "red dot"
Oświetlenie LED
Nogi(stojak)
oś rotacyjna
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