
Speedy 100
Laser Systems

Calitate şi performanţă
cu un concept unic creat pentru
a creşte odată cu afacerea ta!

Cea mai avansat tehnologie laser de gravură ă



Aceasta este o adevărată

descoperire

O bun investiţie, cel mai bun
de pe piaţă. este
cel mai bun laser care creşte
odată cu afacerea ta.

Ce înseamnă performanţa

ă laserul Speedy 100 este
un  utilaj de start-up, viteza lui
poate să fie accelerată opţional
printr-o up-gradare. Şi calitatea
gravurii şi tăierii va fi la nivelul
de top.

ă

Speedy 100

?
este cel  mai

rapid  laser. Nu  exista  altul
mai  rapid din clasa lui. Chiar
dac

Speedy 100

Beneficii de pe urma productivităţii ridicate

-Rezultat de bună calitate
-Viteza mai mare de procesare
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CompetitoriTrotec
nivel de start-up

Trotec
nivel de top



Software de la BASIC la EXPERT

Software-ul lui Speedy 100 se poate
upgrade de la BASIC la EXPERT.
Poţi începe să lucrezi Speedy 100
imediat, datorită software-ului uşor
de folosit care se poate upgrade oricând.

-pachetul software pentru începători

-pachetul software mediu
pentru un rezultat îmbunătăţit

-pentru productivitate maximă

BASIC

ADVANCED

EXPERT

Trotec are noi standarde
pentru laser. Inginerii noştrii au creeat

. Cereţi următo
rele caracteristici atunci când căutaţi un
sistem laser

ştampilă, în relief, strat
-Marker pentru poziţionare exactă
-Schimbare de parametrii
-Funcţie de stocare pentru utilizare
maximă de material
-Schimbarea direcţiei de gravare
(direcţie x sau y)
-Repere existente
-Ajustarea rapidă
-Printare rapidă
-Poziţionare multiplă a funcţiilor
-Repetarea funcţiei la simpla amplasare
a unui buton
-Monitorizarea funcţiilor de evacuare
(pornit/oprit)
-Istoria funcţiei pentru calcularea
costurilor finale

Poţi vedea capacitatea
nostru doar cerand o
demonstraţie.

pentru software-ul

a-

:
-Moduri variante de procesare: standard,

software-ul Job Control

software-ului
Job control



Caracteristici &

Accesorii

Volumul piesei de lucru (x/y/z)

Rata puterii laser

Viteza de gravare

Job Control - Basic

610x305x170 mm

12,25,30,45 watt

180 cm/sec
Caracteristici şi accesorii disponibile

Upgradarea performanţei

Upgradarea softwarului

Masa de lucru feromagnetica, conector
interschimbabil de evacuare, autofocus,
ataşament rotativ, masa de tăiere de
fagure, Air Assist, Masa de lucru cu
sertar pe roţi, driver pentru Windows XP,
garanţie extinsă.

Standard 180 cm/sec
Upgradare până la 280 cm/sec

Advanced, Expert - ofera funcţii avansate

Linzer Str. 156
A-4600 Wels
Tel. +43 / 72 42 / 239-0
Fax +43 / 72 42 / 239-7380
trotec@trotec.net
www.troteclaser.com

Sediul: Str. Finlanda nr. 2,
Sector 1, Bucuresti

Punct de lucru:
Departament Vânzãri & Depozit
Calea Rahovei 264-266
(în incinta Electromagnetica),
Sector 5, Bucuresti, România

Tel/Fax: +4 (021) 423.26.02
+4 (021) 423.22.45
+4 (031) 102 36 97
+4 (021) 423 30 05

rubin@rubin2000.ro
www.trodat-romania.ro


