ZNAKOWANIE LASEROWE
GRAWEROWANIE 2D, 3D
technologia na wyciągnięcie ręki

BSS-3D
2D-3D system laserowy do głębokiego grawerowania.
System laserowy BSS-3D przeznaczony jest do głębokiego
grawerowania form, matryc, stempli i elektrod poprzez
przemieszczanie źródła wiązki laserowej na portalu
3 osiowym o zakresie 350 mm. Osiowanie jest wykonywane
poprzez kompaktową kamerę o wysokiej rozdzielczości;
cykle pracy, pozycjonowanie i programowanie jest
zarządzane z dedykowanego oprogramowania.
Fokus
Powierzchnia robocza
Moc
Dokadność osi
Kamera
Wymiary
Chłodzenie
Waga

F100, F163, F254, F420 mm
600x800x450(h)mm
60W
80W
+/- 0,02 mm
CCD 768(h)x 494(V) lini
1900x1190x1795(h)mm
woda
720kg

LWS
System laserowy stworzony do wysokiej jakości znakowania części o dużych
wymiarach. Źródło promienia laserowego może być przemieszczane
wzdłuż osi Z w wersji LWS-M i w trzech osiach X-Y-Z w wersji LWS-A.
System może być dostarczany w wykonaniach:
w pierwszej klasie lub czwartej konfiguracji z możliwością obniżenia
lub usunięcia części podłogi. Jest to unikatowy system przy tak wysokiem
poziomie elastyczności. System obsługuje każde źródło lasera znakującego
SISMA 10-50W
Max wielkość detalu
Posów osi
Waga

920x1220x1.500 mm
560x400x400 mm
450 kg

BIG SMARKY 200-400F
Laser znakująco – grawerujący.
Sisma odświeżyła swoją konstrukcję dla nowej generacji systemów
laserowych współpracujących z technologią światłowodową.
Zwiększona funkcjonalność źródła umożliwia grawerowanie,
znakowanie i mikro-cięcie dla osiągnięcia najwyższego dostępnego
standardu technicznego. Dla ułatwienia dostępu drzwi otwierane
są z trzech stron, szeroka przestrzeń/komora pracy (500x500 mm),
maksymalna wysokość części 530 mm (F100) dodatkowo mogą
być w niej użyte wszystkie akcesoria tworząc wysoko elastyczny
system. Funkcjonalność oraz cechy konstrukcyjne czynią BIG
SMARKY innowacyjnym, prostym w obsłudze i wydajnym
systemem laserowym.
Moc
Fokus
Powierzchnia robocza
Wymiary
Chłodzenie
Waga

20-70W
F100, F160, F254, F330
500x500mm
550x900x1710(h)mm
powietrze
240 kg

EASY
Nowatorski wielofunkcyjny system znakowania laserowego charakteryzuje się wysoką elastycznością
użycia i wyposażeniem osi Z w napęd o wysokiej precyzji i szybkości. Maszyna z dużym oknem
kontrolnym i wewnętrznym oświetleniem LED.
Dostępna w wykonaniach: 1-ej klasie zamkniętej i 4-ej klasie otwartej.

Moc

10, 12, 20, 40

SARTY
System laserowy z obrotowym stołem o średnicy 500 mm,
dwa stanowiska z dokładnością ±0,1 mm, elegancki,
elastyczny i niezawodny. Sarty dzięki elastyczności
i produktywności jest idealnym rozwiązaniem dla dużej
produkcji jednostkowej. Dedykowane oprogramowanie
SLC pozwala na kilka możliwości wielokrotnego
znakowania lub w przypadku znakowania na różnych
wysokościach.

OEM
Nasza nowa seria laserów OEM i OEM PLUS może pracowac na każdym
metalu i prawie wszystkich tworzywach sztucznych. System składa się
z dwoch części: rezonatora z głowicą skanujacą oraz skrzynki zasilania.
- Interfejs: PLC, Ethernet, wejscie cyfrowe, kontrola osi

OEM 10W

OEM 10W-50W

Wyłączny dystrybutor dla przemysłu:
ul. Lelewela 30, 61-409 Poznań
tel. 61 8308131, freden@freden.pl
www.freden.pl

