SNABBA & SÄKRA LEVERANSER

Modell 2550 med 2 års garanti ger oslagbar köptrygghet !

Öka produktiviteten

M

En oslagbar kombination

odell 2550 är vår största
datoriserade gravyrmaskin.
Kombinera kvalitet med möjlighet att
fräsa många skyltar på en gång. Du
har hela 0.81 kvadratmeter till ditt
förfogande.

V

år kraftfulla konstruktion grave
rar i de tuffaste material men själva slagkraften ligger i den uppskattade lättlärda
Windows baserade mjukvaran, som ingår
i alla system. Detta användarvänliga, musstyrda program är laddat med starka egenskaper.

• Gravyryta X- 1270, Y- 635mm
• Inspänningsyta X- obegränsad, Y - 835mm
• Med långplatta 635mm x obegränsad längd
• X-Y-Z axel uppl. 3200 punkter/tum (tillval 12000)
• Fräs motor 1/15 HP 15.000 RPM (tillval 100.000)
• Svensk programvara
• Grafiska utskrifter
• Fri uppgradering av programvara
• Importerar direkt alla stilar i Windows
• Importerar och exporterar till 25st olika filformat
• Obegränsad telefonsupport
• Möjlighet till inbyggda ritverktyg, (egna logotyper)
• Inbyggd stilredigering för att mycket enkelt skapa egna stilar
• Möjlighet till scanning och vektorisering av bilder
• Avancerade text och bokstavskommandon
• Kan gravera i olika djup med hjälp av olika färger

Mycket prisvärd

D

en kraftiga konstruktionen och
den lättlärda programvaran gör
att du snabbt kan sätta igång att
gravera avancerade skyltar. Är du
redo för en fullträff till ett bra pris är
2550 ett perfekt val.

• Klarar blindskrift
• Gravyrhöjd max 203mm
• Mycket tystgående
• Frässpindel 4.37mm andra storlekar finns
• Två års garanti
• Fräser i plast, metal och rostfritt
• Prisvärd
• Toppmodernt kontrollsystem
• Lätt att arbeta med
• Spindelleder självcentrerande typ
• Enkelt flyttbar vagga
• Mekaniska ”HEM” lägesgivare är standard
• Stativ finns som tillval
• Inbyggt prissättningsprogram
• Helt inkapslade spindelleder och ledstånger • Justerbar fräsmotor
• Matris och kökörning
• +30 gravyrstilar
• Programmerbar Z-axel
• +1000 stilar på CD
• Ytterligare gravyrstilar finns tillgängliga
• Fullständig ”utfräsning” av True-Type stilar
• Noggrann skärmgrafik
• Möjlighet till rättstavning
• Gravyrbord Aluminium ”T” spår finns som tillval
• Microstegmotorer

Xenetech

XENETECH USA INCORPORATED

B. Pihlgren AB är Skandinavisk generalagent för Xenetech gravyrmaskiner
ALLT I GRAVYR, MASKINER & TILLBEHÖR.

