SNABBA & SÄKRA LEVERANSER

Xenetech modell 912, liten men stark !

Liten men stark

L

åt industrins ledande företag
finna din lösning när det gäller gravyr.
Modell 912 har alla de finesser som du hittar på
de riktigt stora maskinerna, plus en tillgänglighet som
du aldrig tidigare skådat. Perfekt för gravering av elskyltar,
namnbrickor och mindre skyltar.

M

odell 912 är en perfekt maskin för den lite mindre skylt eller el-firman eller som ett
komplement till en större maskin. Liksom till sina större bröder medföljer det en Windowsbaserad mjukvara.
Med långplatta kan skyltar 305 i bredd och obegränsad längd graveras. Vacumbord samt en mängd olika skruvstycken
finns som tillval.

• Gravyryta X- 305, Y- 229mm
• Inspänningsyta X- 370, Y - obegränsad
• Med långplatta 305mm x obegränsad längd
• X-Y-Z axel uppl. 3200 punkter/tum (tillval 12000)
• Fräs motor 1/15 HP 10.000 RPM
• 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 stil redigering 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

• Gravyrhöjd 25,4mm
• Liten och kompakt
• Toppmodernt kontrollsystem
• Spindelleder självcentrerande typ
• Mekaniska ”HEM” lägesgivare är standard
• Inbyggt prissättningsprogram
• Matris och kökörning
• +30 gravyrstilar
• +1000 stilar på CD
• Ytterligare gravyrstilar finns tillgängliga
• Fullständig ”utfräsning” av True-Type stilar
• Noggrann skärmgrafik
• Möjlighet till rättstavning
• Flera olika skruvstycken och anhåll finns
• Gravyrbord Aluminium ”T” spår
• Klarar blindskrift

• Mycket tystgående
• Ett års garanti
• Prisvärd
• Lätt att arbeta med
• Programmerbar Z-axel
• Justerbar fräsmotor
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