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Bir CO2-Lazer sisteminin satın alınması ile ilgili çeki listesi 
eurolaser kuruluşunu diğer sunucular ile karşılaştırınız
 

 
eurolaser

 
Satın alma öncesi danışmanlık 
S  atın alma ö ncesi tutanak a ltına alının geniş ç aplı malzeme testleri

 
Teknik özellikleri:  

eurolaser kuruluşu ametal malzemelerin lazer kesimi, gravür ve markajlama için lazer sistemleri 
üzerine Dünya lideri kuruluşlardan biridir. Bizim verimli teknolojimiz ise, eşi bulunmayan verimlilik ve 
esneklik ile ikna edici niteliktedir. eurolaser kuruluşunun lazer sistemleri sizin gereksinimlerinize göre 
optimal nitelikte uyarlanmaktadır ve böylelikle sizin üretiminiz için mükemmel çözümü sunmaktadır.
Kendiniz karşılaştırınız!

Söz konusu sunucu tarafından aşağıda yer alan 

Talep edilen uygulamalara göre özelleştirilmiş olan optimize lazer sistemi 
konfigürasyonu

Finans ile finansal kiralama desteği ve teşvik olanakları

5 yıla kadar garanti süresi uzatma olanakları

ISO 9001-Sertifikasyonu sayesinde güvenilirlik

Vinç ve özel araç gerekmeksizin kolay bir biçimde tesis edilebilen 
sökülebilir lazer sistemleri

Tedarik edilebilir tezgah ebatları

Lazer sistemlerinin endüstriyel uygulamalara (24/7 3-vardiyalı işletim) 
uygun olmaları

Öndegelen nitelikte hızlanma değerleri

Sağlam ve uzun kullanım ömürlü yapı biçimi

Optimal nitelikte yükleme ve boşaltma için uygun olan açık ve kolay 
ulaşılabilir tezgah sistemi

Güncel işletim sırasında engellere sebep olmayan kullanıcı koruma 
güvenlik konsepti

Öndegelen nitelikte ve yineleme hassasiyetine sahip olan yüksek 
çözünürlüklü hareket sistemi

Kalite açısından yüksek değerde ve nerede ise bakım gerektirmeyen 
Sealed-Off CO2-Lazer huzmesi kaynakları (cam tüp donanımlı değil)

Eşit bir biçimde yönetilen sağlam lazer verimi soğutma sistemi (100 Watt 
itibariyle su soğutmalı)

Malzeme altında güçlü bir biçimde huzmelendirilmiş olan emme gücü sayesinde 
buharlaşma izi bırakmayan kesim kenarı ve malzeme konumunun düz kalması

Emme işlemi hemen uygulama alanının üst kısmından işlemektedir

Toplam işleme yüzeyi itibariyle eşit emme gücü

Ekoloji sertifikasyonuna sahip olan işletmeler için filtreleme çözümleri

Çeşitli uygulama optimizasyonlu mercek ve kesim memeleri ebatları

Güvenilir ve piyasa tarafından denenmiş teknoloji - Made in Germany

Uzun kullanım ömrü ve değerinin muhafaza edilebilmesi için yüksek 
kalitede münferit bileşenler donanımı

kriterlerin yerine getirildiklerini denetleyiniz

Sunucu X Sunucu Y



   
   

   

   
   

   

   

 
Otomatizasyonlar ve opsiyonel genişletme olanakları 

  

    
Yazılım  

  

Lisans gerektirmeyen ve işletim sisteminden bağımsız olan yazılım 
modülleri

Tüm geçerli dosya formatları ile uyumluluk

Bu lazer sistemi piyasada bulunan sıradan bir PC sistemi ile 
yönlendirilebilmektedir

Var olan üretim çalışma akışlarına entegrasyon olanağı

Yazılım unsuru güncellenebilir ve aynı zamanda yeni işletim sistemlerine 
uyarlanabilmektedir

Lazer sisteminin modüler yapı grupları ile genişletilebilme olanağı (örneğin 
lazer gücünün sonradan yükseltilmesi durumu)

Frezeleme takımları ile lazer sisteminin kullanımı tek çalışma işlemi 
sırasında mümkündür

Bıçak takımları ile lazer sisteminin kullanımı tek çalışma işlemi sırasında 
mümkündür

Baskı kafaları, işaretler ve markajlama çözümlerinin kullanımı mümkündür

Etiketleme sisteminin lazer sistemi ile kullanımı tek çalışma işlemi sırasında 
mümkündür

Rulo malzemelerinin esnetilmeden kesimi için konveyör sistemi

Sargı açma birimleri ile otomatik malzeme besleme olanağı 

Sargı sarma birimleri ile otomatik malzeme tahliye olanağı

Malzeme işleme prosesi sırasında yükleme ve tahliye olanağı (Shuttle 
tezgah sistemi ve uzaktan uygulama)

Baskılı malzemelerin hassas bir biçimde kesimi için kamera tanımlama 
sistemi

3 adet farklı kesim kafalarının paralel olarak tesis edilebilme olanağı

Yüksek çözünürlüklü gravür fonksiyonu

S atış sonrası müşteri hizmetleri
Müşteri nezdinde yerinde eğitim

En yüksek nitelikte üretim güvenliği için etraflıca sorunsuzluk paketi

Hızlı hata giderme için uzaktan teşhis sitemi

Dünya çapında, uzun vadede teminat altına alınmış yedek parça 

24-Saat servisi-Hotline Plus arama hattı (talep edilmesi durumunda)

Taşınma durumlarında teknik destek (Remontaj)

Dünya çapında müşteri hizmetleri

Yüksek derecede müşteri memnuniyeti


