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Jewelry Machines Supply

Hình ảnh sản phẩm

Máy khắc Laser Fiber KY-DPC-A

    Máy khắc Laser Fiber KY-DPC-A là dòng máy khắc laser sử dụng công nghệ laser tiên tiến 

trên thế giới. Nguồn Laser Fiber (laser sợi quang học) được sử dụng để xuất ra tia laser, và sau 

đó hệ thống đầu quét siêu tốc độ sẽ thực hiện khắc laser. Máy khắc có hiệu suất chuyển đổi 

quang điện cao , được thiết kế nhỏ gọn, với hệ thống làm mát bằng không khí, chất lượng chùm 

tia đầu ra tốt và ổn định. Với tuổi thọ hoạt động của nguồn Laser Fiber lâu dài, tiết kiệm năng 

lượng, máy có thể khắc liên tục trên vật liệu kim loại và một số vật liệu phi kim loại, ...

Đặc tính của máy :
     Thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt, sử dụng nguồn Laser Fiber ổn định cao, quét tia với tốc độ cực 

cao, hệ thống làm mát bằng không khí, dễ vận hành, thao tác nhanh, tiết kiệm tối đa chi phí vận 

hành và bảo dưỡng cho khách hàng.

Ứng dụng :
     - Khắc logo, ký hiệu chống giả với kích cỡ cực nhỏ và rõ nét, trắng mịn.
     - Khắc ký tự, thông tin cá nhân, hoa văn, hình ảnh theo yêu cầu cho khách hàng nữ trang.
     - Khắc xoay tròn bên trong, bên ngoài cho nhẫn, nhẫn cưới, vòng đeo tay nữ trang.
     - Khắc hình chân dung, biểu tượng, con vật được thiết kế dưới dạng vector hay file .dxf .
     - Đ

     Máy khắc được trang bị hệ thống trục nâng lên/xuống có thể quay bằng tay hoặc điều khiển 

bằng điện với bộ điều khiển tốc độ cực nhanh, tích hợp thêm đèn chiếu sáng khu vực làm việc, 

bộ cóc đạp dùng để khắc liên tục nhanh, ngoài ra còn có thiết bị bộ gá xoay tự động dùng để 

khắc bên trong hay bên ngoài các chi tiết tròn, nhẫn/vòng đeo tay, ...

ược sử dụng chính trong các lĩnh vực có yêu cầu cao về độ sâu, độ mịn và độ chính xác : 

như các miếng thép không gỉ (Inox) trang trí trên điện thoại di động, đồng hồ, khuôn mẫu, chip IC, 

quà tặng quảng cáo ... 

Thông số kỹ thuật

Công suất Bước sóng Tần số xung Chất lượng tia Phạm vi khắc

20W 1060nm 0-100KHZ <2

<60kg 

100x100 mm

Độ sâu khắc Tốc độ khắc Độ nét tối thiểuModel Độ chính xác lặp lại

Tiêu thụ điện năng Kích thước máy Trọng lượng Hệ điều hành Chế độ làm mát

không khí

Chuẩn điều khiển

USB tiêu chuẩn

Định dạng File

Tất cả các Font chữ trong thư viện Window

±0.002

Loại Laser

Xung hoặc liên tục

Nguồn điện

220V/50Hz 500W 800x850x1400mm Win 7

≤0.4mm 0.01mm

Độ nhỏ ký tự tối thiểu

0.15mm≤7000mm/sKY-DPC-A
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