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CO2 laser cutter 130 x 90 “Vera” 100 Watt
S
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(3 klantbeoordelingen)
€ 8.950,00 – € 11.950,00

Co2 laser cutter “Vera” is de krachtige universeel inzetbare 60 tot 150 Watt lasermachine
van 130×90 cm. met NEDERLANDSE software en een zeer compleet installatie-pakket.
Deze machine wordt vaak toegepast op plaatsen voor intensief gebruik (Scholen,
werkplaatsen, productiecentrums of labs). Door de zeer robuuste uitvoering blijft de
machine ook na jaren gebruik nog zeer accuraat. Zeer populaire machine !

laservermogen

100 Watt - CO2



Wissen 

€ 9.850,00
1

IN WINKELMAND 

 BESCHRIJVING

EXTRA INFORMATIE

BEOORDELINGEN (3)

CO2 laser cutter “Vera” is de meest populaire machine voor de middelgrote tot grote
werkplaatsen en productiebedrijven. Met de ideale verhouding in prijs en afmeting is de
“Vera” het meest efficiënt voor middelgrote productie-runs en grotere maatwerk
projecten. Daarnaast wordt de “Vera” lasersnijder vanwege haar snelheid en grootte graag
ingezet door studenten architectuur en kunsten.
met een formaat van maar liefst 11.700 vierkante centimeter en laservermogens vanaf 80
tot 150 Watt behoort deze lasermachine tot zwaardere klasse. Uiteraard komt deze
machine met alle opties standaard en is hij voorzien van een Ruida DSP controller voor
optimale besturing.

Deze machine staat permanent opgesteld in onze publieke digitale werkplaats en is voor
iedereen 6 dagen per week toegankelijk om eigen producties te maken of om producten te
testen voor een eventuele aankoop. Boek uw machinetijd direct in via https://fablab013.nl .

Super pakket standaard met :
RED DOT laseraanwijzing
AUTO FOCUS automatische z-hoogte instelling
BED upgrade honingraattafel
NEDERLANDSE software
ACTIEVE koelmachine upgrade
COMPLETE AFZUIGINSTALLATIE
ingebouwde aardlekschakelaar
ingebouwde stuur-relais voor air-support, alarmering en ventilatie
air-support luchtcompressor

Laser type: afgesloten CO 2 laser buis

Laser vermogen: 80W, 100W, 130W, 150W
afmetingen bed : 1300 x 900mm
Machine afmetingen: 1820 x 1310 x 1070mm
Snijsnelheid: 0 – 24.000 mm / min
Herhaal nauwkeurigheid van de plaatsbepaling: ± 0.05mm
Werkspanning: AC 110 – 220V ± 10%, 50 – 60 Hz
Totaal vermogen: <1500 W
Bedrijfstemperatuur: 0 – 45 ° C
Luchtvochtigheid, in bedrijf: 5 – 95%
Ondersteund grafisch formaat: BMP, PLT, DST, DXF, en AI
Aandrijfmotor: Stappen motors
Controler type : Ruida Controls (Top kwaliteit met zeer veel mogelijkheden)
Compatibel met software: CorelDraw AutoCAD Photoshop
Totaal gewicht: 320kg

