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تلفن تماس:
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قابلیت حکاکی با سرعت  ۱۰ میلیمتر در ثانیه بر روی انواع فلزات و غیر فلـزات غیـر شفــاف 

The ability to engrave at a speed of 10 mm per second on
all kinds of non-transparent metals and non-metals.
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کاربــــردها

دســتگاه فایبــر مارکینــگ ( دســکتاپ و پرتابــل) عــالوه بــر حکاکــی، قابلیــت بــرش طــال 

و نقره را نیز دارد؛ از این رو به دستگاه لیزر طالسازی نیز مشهور است.

دلیــل اســتفاده از ایــن ۲ مــدل در صنعــت طــال و نقــره، کمتریــن میــزان تلفــات، افزایــش 

دقت، کیفیت، ظرافت و سرعت در برش نسبت به روش های سنتی است.

برش :

حکاکی :

لیــزر فایبرمارکینــگ در زمینــه مــارک زنــی و حکاکــی لوگــو، مشــخصات و بارکــد در 

خطــوط تولیــد بیشــترین کاربــرد را دارد؛ علــت ایــن امــر ســرعت، دقــت و کیفیــت بــاالی 

ــواع  ــک ان ــوان ح ــتگاه می ت ــاری روی دس ــب روت ــتفاده از نص ــا اس ــت. ب ــزر اس ــوی لی پرت

طرح هــای خطــی و تصاویــر روی اجســام مــدور و همچنیــن حــک بــه صــورت پــی در پــی 

و ثبت شماره سریال های پشت سر هم انجام داد.

ســرعت حــک در ایــن دســتگاه ها بــه ۱۰ هــزار میلیمتــر در ثانیــه می رســد کــه باالتریــن 

ســرعت حکاکــی نســبت بــه ســایر دســتگاه های مــارک زنــی را دارد؛ بــه همیــن علــت در 

کارگاه های تولیدی، خدماتی و تبلیغاتی مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است.

طول عمر سورس دستگاه در حدود ۱۰۰۰۰۰ ساعت اسمی

تغییر ابعاد حکاکی دستگاه باتوجه به نوع لنز با ابعاد 

به کارگیری هد لیزر (GALVO) با سرعت ۱۰۰۰۰ میلیمتر/ثانیه

وجود ۲ عدد دات پوینتر برای تعیین محل دقیق حکاکی

 IPG و RAYCUS، MAX سازگار با انواع سورس های لیزر مان�د

بدون نیاز به سرویس و تعمیرات در مدت زمان طوالنی

استفاده از فیبر نوری برای انتقال پرتو

سرعت و دقت باال در پرتو خروجی

قابلیت کارکرد ۲۴ ساعته و بدون وقفه

قابلیت نصب روتاری برای حکاکی اجسام مدور

بدون نیاز به مواد مصرفی برای حکاکی و برش

توانایی برش طال و نقره

 JCZ  دارای مین برد با برند

ویـــژگی ها :

7x711 x 1120x2030x30

نرم افزارهــای  بــا  کار  قابلیــت  دســتگاه  ایــن  کنتــرل  سیســتم 

ایلوســتریتور، کــورل، اتوکــد و فتوشــاپ را دارد؛ و از فرمــت هــای زیر 

پشتیبانی می کند:

فرمت های نرم افزاری :



ــکتاپ و  ــدل دس ــگ در دو م ــر مارکین ــزر فایب ــتگاه لی ــزر، دس ــوژی لی ــرفت تکنول ــا پیش ــروزه ب ام

ــی  ــز تبلیغات ــا و مراک ــوالت کارخانه ه ــات و محص ــی قطع ــه حکاک ــی در زمین ــول بزرگ ــل تح پرتاب

ایجاد کرده است.

فراینــد حکاکــی در ایــن دســتگاه ها از طریــق طراحــی در کامپیوتــر و بــدون دخالــت دســت 

ــرای  ــبی ب ــن مناس ــدل جایگزی ــن ۲ م ــت ای ــن عل ــه همی ــداری دارد؛ ب ــی و پای ــر دائم ــه اث ــت ک اس

دستگاه های حکاکی مان�د  CNC و حک ضربه ای است.

ــای  ــتگاه ه ــت.در دس ــزر اس ــورس لی ــگ س ــتگاه فایبرمارکین ــات دس ــن قطع ــی از مهمتری یک

روتک از ســورس با برند  RAYCUS  در توان های ۵۰/۳۰ وات اســتفاده شــده اســت که قدرت و 

ــس  ــوان و فرکان ــرعت، ت ــان، س ــای زم ــر پارامتره ــا تغیی ــی دارد؛ ب ــی در حکاک ــیار باالی ــت بس دق

میزان نفوذپزیری و عمق حکاکی را می توان با توجه به سورس آن ت�ظیم کرد.

بزرگترین لنز موجود در دســتگاه های فایبرمارکینگ با ابعاد  ۳۰ در ۳۰، در این دســتگاه ها به 

کار بــرده شــده کــه تعییــن کن�ــده ابعــاد کارگیــر دســتگاه اســت؛  البتــه مــی تــوان متریــال هــای 

بزرگتر را روی میز کارگیر قرار داد و تا ابعاد ۳۰ در ۳۰ از آن را حکاکی کرد.

طراحــی دســتگاه  پرتابــل به گونــه ای اســت کــه ســورس، مین بــرد و قطعــات الکترونیکــی، 

ــه  ــو ب ــوری پرت ــر ن ــق فیب ــت و از طری ــه اس ــرار گرفت ــتگاه ق ــر دس ــه در زی ــی جداگان ــل باکس داخ

GALVO  منتقــل شــده و در نهایــت از لنــز خــارج می شــود؛ بــه همیــن دلیــل کاربــری آســان تری 
برای شما ایجاد می کند.

دستگاه فایبر مارکینگ پرتابل دارای مزیت های زیر است که عبارت اند از:

       کاهش میزان سرمایه گذاری اولیه جهت شروع به کار

       امکان حمل و نقل آسان دستگاه به دلیل وزن کم

       اشغال فضای کم به دلیل سایز کوچک  و ساختار یکپارچه

       امکان قرارگیری روی هر نوع میز کار (رومیزی)

سورس لیزر

طول موج لیزر

توان لیزر

نوسان توان

قطر دایره فوکوس

سرعت حکاکی

دقت لیزر

قطر پرتو لیزر قبل از هد

فرکانس

سایز میز کار

نوع نشانگر

مدل لیزر گالوو

سیستم خنک کن�ده

توان مورد نیاز

نرم افزار

فرمت فایل های اجرایی

نرم افزارهای مورد نیاز

Raycus Fiber Laser Source

۱۰۶۴ نانومتر

۳۰ و ۵۰ وات

۵٪ درصد

۲۰ میکرومتر

۱۰۰۰۰میلیمتر بر ثانیه

۰/۰۲۵ میلیمتر

۰/۱ میلیمتر

۲۰ تا ۲۰۰ کیلوهرتز

متغیر با توجه به نوع لنز مورد استفاده

لیزر پوینتر قرمز به همراه پوینترهای ت�ظیم ارتفاع

SINO

هوا خنک

۲۲۰ ولت با فرکانس ۵۰ هرتز و توان ۱/۵ کیلووات

EZCad 

 PLT , PCX , DXB , BMP , JPG

CorelDRAW, AUTOCAD, Illustrator

RT30/50D & P(Portable) مــــدل

معرفی دستگاه لیــزر فایبر مارکینگ (دسکتاپ و پرتابل) 

RT30/50

FIBER MARKING
LASER MACHINE

ایــن دســتگاه ها بــا اســتفاده از ســورس های  Q SWITCH  می توان�ــد متریال هایــی در 

ــوم و در  ــس، آلومینی ــج، م ــن، برن ــتیل، آه ــره، اس ــال، نق ــامل ط ــزات ش ــته بندی فل دس

دســته بندی غیــر فلــزات مان�ــد مولتــی اســتایل، MDF  روکش دار، پلکســی غیرشــفاف، 

پالســتیک، پارچــه جیــن، چــرم، کاغــذ و … را بــا ســرعت و دقــت باالیــی در طیــف طوســی 

تا مشکی حکاکی نمایند.

دقــت داشــته باشــید کــه غیــر فلــزات شــفافی مان�ــد شیشــه، پلکســی و … که نــور از آن

 ها عبور می کند و همچنین   MDF  بدون روکش را نمی توان با این دستگاه حکاکی کرد.

بــا توجــه بــه قابلیت هــای ذکــر شــده، ایــن دســتگاه در صنایــع مختلفــی مان�ــد 

تابلوســازی،  پوشــاک،  الکترونیکــی،  محصــوالت  خــودرو،  جانبــی  لــوازم  تبلیغــات، 

پزشکی، چوب، تجهیزات ساختمانی و … کاربرد دارد.

از جمله محصوالت قابل حک در این صنایع عبارت اند از: شماره سریال، بارکد،  QRکد و 

ــن،  ــای جی ــدی لباس ه ــات تولی ــل، قطع ــر قابل حم ــنگین و غی ــات س ــو روی قطع لوگ

فلــش،  ت�دیــس،  خــودکار،  سررســید،  جاکلیــدی،  ســریال،  پــالک،  برچســب،  لیبــل، 

است�دهای فروشگاهی، متن، نماد، الگو، بارکد ۲ بعدی و ۳ بعدی ...

متریال ها و صنایع مورد نیاز مشخصــات فنـــی

روتــــاری
از روتــاری ســه نظــام جهــت حکاکــی روی اجســام مــدور 
صنعتــی و از روتــاری رینگــی جهــت حکاکــی روی حلقــه، 
دســتبند و دیگــر زیــورآالت منحنــی شــکل اســتفاده 

می شود. 

ROTARY

DESKTOP
PORTABLE

دستگاه فایبرمارکینگ
دسکتــــاپ و پـرتـــــابل

روتــــاری
سه نظام

روتــــاری
رینگــــی


