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LIONMATCH

Kijk voor meer informatie of een offerte op www.lionlasers.nl

170 x 170 mm (meerdere afmetingen mogelijk)

450 x 700 x 200 (lxdxh)

RF CO2 Laser 10 / 30 Watt 

Digitale Lionscan galvanoscankop

Moduleren tot max 30W

Aleen moduleren mogelijk

10640 nm

Veelzijdige en compacte machine-omkasting

Automatische hoogteverstelling 250 mm

Gebruiksvriendelijke ‘Klasse 1’ omkasting

Voorbereid voor automatisering door geïntegreerde PLC

Touchscreen interface

Luchtkoeling

Stille werking

Onderkast met elektronisch vergrendelbare laptoplade

Industriële robotarm

Inbouw in uw productieproces

Software op maat

Rotatie-as

Autofocus-systeem

Lopende band voor productwissels

Luchtfi lterunit voor luchtzuivering

Indexeertafel met 2 tot 8 posities

Volledig in Nederland ontwikkeld en gebouwd

On site training

Werkvlak

Maximale objectgrootte

Type laser

Scankop

Pulsvermogen

Pulsduur

Golfl engte

Behuizing

Opties

Service

SPECIFICATIES

TOEPASSINGEN

Dieptegravure in siersteen Gravure in marmerDieptegravure in siersteen Gravure in marmerDieptegravure in diverse soorten houtDieptegravure in diverse soorten hout



HET CONCEPT

87 cm55 cm

83 cm

89 cm

AFMETINGEN

De LionMatch is een verbazingwekkend snelle graveerlaser speciaal voor organische materialen zoals hout, kunstst-
offen en leer. Door de waterkoeling is deze machine zeer stabiel in vermogen en bovendien erg stil. De oerdegelijke 
behuizing met touchscreen-bediening heeft verschillende slimme openingen om grote producten te kunnen graveren. 
Met een keuze uit een 10W of 30W laserbron en vele opties maakt Lion Lasers deze machine op maat voor uw pro-
ductieproces.

De Lion markeersoftware is multifunctioneel. Deze software kan onder andere genereren:
• Datamatrixcodes vanaf 1x1mm voor geavanceerde scanners
• QR-codes voor gebruik smartphones en tablets
• Barcodes
• Serienummers

Teksten kunnen op diverse wijze uit excel- of tekstbestanden opgenomen worden of over IP of middels barcodelezers 
ingegeven worden. Heeft u liever een op maat gemaakte interface? Ook dit behoort tot de mogelijkheden!

De LionMatch is volledig gebouwd in Nederland met een CO2 laser van absolute topkwaliteit. Levering inclusief 
installatie en training. Maximale mogelijkheden in een compacte afmeting. 

OVER DE LIONMATCHHET CONCEPT

Touchscreen bediening

met handige functies

Automatische 

hoogteverstelling

Werkveld van 170x170mm

(andere maten optioneel)

Laserveiligheidsglas, 

om veilig naar de bewerking te kijken

Bij openen deur

valt de laser uit

Robuuste omkasting 

van gecoat staal

Elektronisch 

afsluitbare laptoplade


