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Vùng khắc tối đa: 813 x 508 mm

Độ dày vật liệu: 362 mm 

30, 40, 50, 60, 75

Cơ chế hoạt động:

Hệ truyền động: Motor DC servo Công nghiệp không tiếp xúc

X-Axis Bearings: 

Dây đai:                                                                    Dây đai Kevlar (Trục X) và thép (Trục Y)

Độ phân giải: Tùy chọn độ phân giải từ 75 đến 1200 DPI.

Hệ quang học: Radiance™ High Definition Optics

Điều khiển năng lượng 
và tốc độ khắc: 

Giao tiếp: Cổng USB 10 Base T hoặc cổng mạng Ethernet. 

Kích thước (R x C x D): 1334 x 851 x 1035 mm. Sâu 876 mm với hệ thống

227 kg

Yêu cầu nguồn điện:

Thông số kỹ thuật và cấu hình sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

NAMSON TECHNOLOGY - ENGINEERING CO., LTD 
Địa chỉ : 51-53 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM
Tel: (08) 3997.4421 - Fax: (08) 3997.4423
E-mail:  info@namson.com.vn 
Website: www.namson.com.vn
CHI NHÁNH:
Địa chỉ: 3B, Ngõ 43, Giảng Võ, Phường Cát Linh, 
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel: 04 37 36 83 77

Công suất Laser:

Bộ nhớ đệm thông minh: 64 MB. Bộ nhớ đệm dạng cuộn cho phép khắc 
được các �le với nhiều kích thước khác nhau
Chương trình cắt, khắc được tối ưu hóa hoặc 
kết hợp cả cắt lẫn khắc

Hệ bi trượt bọc Te�on có độ bền cao

Có thể điều chỉnh năng lượng và tốc độ khắc 
bằng tay hoặc bằng máy tính từ 1% đến 100%. 
Màu sắc vector liên kết tốc độ, năng lượng khắc, 
tiêu cự khắc với bất kỳ màu RGB nào.

thoát khí 

Trọng lượng: 

Yêu cầu sử dụng nguồn điện tự động ngắt 
có thể điều chỉnh từ 110 đến 240 V, 50 - 60 Hz, 
pha đơn, 15 Amp AC

Hệ thống thông khí: Yêu cầu hệ thống thoát khí bên ngoài. 
2 cổng thoát, thông số 4"

Để biết thêm thông tin chi tiết về máy Epilog Fusion, vui lòng truy cập:
Hoặc liên hệ:

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

It will change what you expect from a laser 



Được thiết kế trên cả hai trục X & Y, là hệ motor mạnh mẽ nhất 

Hệ truyền động chính xác nhất, êm nhất so với các sản phẩm cùng dòng
HỆ TRUYỀN ĐỘNG MẠNH MẼ

KHẢ NĂNG CẮT & KHẮC TỐC ĐỘ CAO PHẦN MỀM QUẢN LÝ 

VÙNG KHẮC LỚN TRANG BỊ KÍNH CHỊU NHIỆT & ĐÈN LED
Vùng làm việc rộng cho năng suất cắt & khắc cao hơn

Cải thiện chất lượng cắt viền mép mica được đánh bóng trong quá trình cắt với tốc độ lên
đến 15%, thông số 8”

Hỗ trợ chức năng ghi/ tính toán thời gian làm việc và định vị tương tác

CẦN ĐIỀU KHIỂN
Sử dụng cần điều khiển trên bảng hiện thị để điều khiển các chức năng
khắc & cắt laser

BỘ CẢM BIẾN NHIỆT/ NÚT DỪNG KHẨN CẤP
Các tính năng được thiết lập bên trong hệ thống giúp đảm bảo an toàn
khi sử dụng

DÂY ĐAI KEVLAR VÀ THÉP DÀY
Dây đai điều khiển chính xác Kevlar trên trục X và dây thép trên trục Y

CỬA TRƯỚC THIẾT KẾ DẠNG THẢ XUỐNG
Được thiết kế nhằm mục đích thuận tiện trong việc di chuyển 
các bộ phận bên trong hệ thống

GIÀN MÁY CAO CẤP, VỮNG CHẮC
Vững chắc hơn gấp 10x so với các dòng máy trước đó

MOTOR DC SERVO CÔNG NGHIỆP, LỚN, KHÔNG CHỔI ĐIỆN 
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