
170 x 170 mm (meerdere afmetingen mogelijk)

450 x 700 x 200 (lxdxh)

Gepulste Fiber laser 10 / 20 / 50 Watt 

Digitale Galvano scankop

Tot 16 kW

Afhankelijk van type laser

1080 nm

Automatische hoogteverstelling 250 mm

230 v, 10 A (verbruik ca. 400 Watt)

Veelzijdige en compacte machine-omkasting

Gebruiksvriendelijke ‘Klasse 1’ omkasting

Voorbereid voor automatisering door geïntegreerde PLC

Touchscreen interface

Luchtkoeling

Stille werking

Rotatie-as

Lopende band voor automatische productaanvoer

Luchtfi lterunit voor luchtzuivering

Inbouw in uw productieproces

Indexeertafel

Made in Holland

Vlijmscherpe prijs

On site training

Werkvlak

Maximale objectgrootte

Type laser

Scankop

Pulsvermogen

Pulsduur

Golfl engte

Werktafel

Aansluitwaarde

Behuizing

Opties

Service

87 cm55 cm

83 cm

MONEY-MAKER!
LIONFIBER

SPECIFICATIES

AFMETINGEN

Lion Laser Systems B.V.     Nikkelstraat 47       4823 AE Breda      +31 (0)76 581 01 01     info@lionlasers.nl

Kijk voor meer informatie of een offerte op www.lionlasers.nl
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Meegeleverde afzuiging
USB naar PC
Gewoon 230v nodig

Levensduur fiberbron
tot wel 50.000 uur! 

Uitneembare panelen 
voor grote producten 
(of lopende band)

Voorbereid op automatisering,
geïntegreerde PLC

Bij openen deur 
valt de laser uit Touchscreen bediening 

met handige functies

Robuuste  kast 
van RVS 

of gecoat staal
Speciaal laserveili

gheidsglas,

om naar het proces 
te kijken

Supersnelle stand-alone machine voor lasermarkeren, graveren en coderen van diverse metalen en 
kunststoffen. De behuizing is ontworpen na jarenlange gebruikerservaring met markeerlasers. 
De touchscreen interface heeft handige functies, zoals auto-start en automatische hoogte-in-
stelling. Volledig gebouwd in Holland met een fiberlaser van absolute topkwaliteit. Levering inclusief 
accessoires, installatie en training. Maximale mogelijkheden in een compacte afmeting. 

De Lion markeersoftware is multifunctioneel. Serienummers, barcodes, tijdsstempels, vervaldata, 
lijsten met verschillende benamingen, alles is mogelijk. Zo kunt u op diverse wijzen teksten uit 
excel- of tekstbestanden opnemen, over IP of middels barcodelezers ingeven. Lettertypes worden door 
de software zelf geconverteerd vanuit TTF fonts, maar ook verschillende matrixcodes, barcodes 
en SHX-fonts kunnen verwerkt worden. Invullen van contouren wordt op diverse manieren 
volautomatisch gegenereerd. Er kunnen vele bestandsformaten in raster- en vectorgegevens inge-
lezen worden, zoals .jpg en .bmp bestanden, AutoCad .dxf formaat, Illustrator .ai bestanden en meer. 
Na importeren blijven deze bestanden bewerkbaar en verschaalbaar. Er is zelfs een nesting functie 
beschikbaar. Ook kunnen eenvoudig array’s worden gemaakt voor het graveren van meerdere producten.

Kortom een machine die vanwege de vele mogelijkheden en zijn snelheid niet alleen 
uw investering in no-time terugverdient maar zeker bij de productie van grote aantallen 
voor u een moneymaker gaat worden!

TOEPASSINGEN

DE LIONFIBER VERDIENT GELD VOOR U!

Lasergraveren van RVS uitlaatLasergraveren van RVS uitlaat

Bladveer gesneden uit 0,2 mm RVSBladveer gesneden uit 0,2 mm RVS Lasergravure op geanodiseerd aluminiumLasergravure op geanodiseerd aluminium

Tekst op handbeslagen koperen plaatTekst op handbeslagen koperen plaatLasergraveren van typeplaatLasergraveren van typeplaat

Kunststof dop met coderingLasergravure op geanodiseerd aluminium Kunststof dop met codering

HET CONCEPT


