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Ontdek de meest uitgebreide en complete
shoplaser voor elke werkplaats !

Deze machine kan overal geplaatst worden
en wordt compleet stekkerklaar geleverd.
Zeer eenvoudig in gebruik door krachige
kunstmatige intelligentie , maar ook zeer
krachtig voor snijden van ferro & non-ferro
metalen tot wel 20 mm dik.

Standaard geleverd met koelmachine, 
afzuigventilator , Windows OS & cypcut 
software met levenslange licentie & training.
                 
                 Installatie binnen 1 dag door 
                 eigen monteurs in BE & NL.

RAYTOOLSautomatische
focus instelling

automatische
hoogte regeling

pre-crash detectie

De hoogwaardige laserkop uit Zwitserland
garandeert een perfecte snijkerf. Door de 
ingebouwde intelligente wordt krom of 
gebogen materiaal automatisch gevolgd, en
worden materiaal crashes tijdig voorkomen.
De auto-focus optie stelt in 0,02 seconden
de juiste snij-hoogte in.
 

500 tot 3.000 watt

210x 210x 220 cm

130 x 90 cm

20 mm staal

1800 Kg

140 meter/min.

220v / 400 v

20 - 20.000 Hz

klasse 3R

laservermogen

machine afmeting

werkbereik

meteriaal dikte

gewicht

max. snelheid

stroom voorziening

pulsfrequentie

beschermingsklasse
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BRAAMLOOS SNIJDEN MET ONGEKENDE PRECISIE
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STAAL  RVS  ALUMINIUM
FERRO & NON-FERRO

veiligheidsklasse 3R

Bij deze machine zijn
geen extra veiligheids-
maatregelen nodig !

De gesloten uitvoering
mag overal geplaatst 
worden en is veilig in

gebruik.

LASER KLASSE 3R
CONFORM EN 60825-1

LASERGRAAF.NL

extreme precisie

Met een resolutie van 
0,006 mm. is Kristel met
recht een high-precision

machine te noemen.

Dubbel uitgevoerde
Hi-win rails en dubbele
kogelomloopspindels

gekoppeld aan krachtige
servomotoren zorgen

daarnaast voor snelheden
tot wel 140 mm/min.

eenvoudig in gebruik

Door de zeer uitgebreide
software kan iedereen binnen

15 minuten leren om met
deze fiberlaser te werken.

De professional kan daarnaast
gebruik maken van krachtige 

functies als nesten, microjoints
fly-cutting, bridging, foil mode
en zo veel meer. Onze trainers
laten U graag alle opties zien. 

2 mm rvs

Standaard uitgevoerd met enorm veel
ingebouwde intelligentie, zoals o.a. :

- vol automatisch kalibratie systeem
- automatisch olie smeer systeem
- automatische materiaal bibliotheek
- automatische hulpgas selectie
- beschermfolie modus
- plaat rand detectie & compensatie
- automatische snij-optimalisatie
- dynamische vermogensregeling
- dynamische puls frequentie regeling


