Xenetech Graphic Workstation Programvara
Skriven och utvecklad av gravörer för gravörer.

V

år industriledande gravyr och lasergravyr programvara överträffar förväntningarna hos våra användare
hela tiden. Vi var först med att införa Windows operativsystem i datoriserade gravyrmaskiner, och vår
fortsatta strävan efter innovationer har hela tiden fortsatt.

X

enetech Graphic Workstation™ är skriven och utvecklad av professionella gravörer, och är kompatibel
med de flesta gravyrmaskiner, routrar, vinylutskärare och skrivare. Lägg till detta en enastående kundsupport, gratis TrueType™ stilar och livstids fria uppgraderingar så kommer detta att vara det enda grafik och
skyltprogram som du någonsin kommer att behöva.

A

nvänd
alla
stilar
i
WINDOWS och endast
genom att ange en fräsbredd skapa fräsbanor i bokstäverna
allt efter som du skriver in dom.

För er som inte känner till Xenetech, vår historia började 1986, just som den datoriserade gravyrmaskinen började att bli populär
för den proffesionella gravören. Efter att ha varit i gravyrbranchen i många år – och efter att ha skrivit många programförbättringar
till gravyrsystem — kände vi att marknaden var redo för nästa generation av gravyrmaskiner.
Det visade sig att vi hade rätt, och vi har fortsatt att växa till ett företag som tusentals kunder har kommit att förlita sig på. Som
gravörer förstår vi de höga krav som dina kunder hela tiden ställer på dig, din utrustning och den servicen som du erbjuder. Vi
förstår ditt behov av att hela tiden kunna erbjuda dina kunder nya produkter och bättre service.
För att klara dina krav har vi byggt ett företag där innovation, kundsupport och kvalité alltid kommer i första hand. När du
köper Xenetech får du mycket mer än bara en bra gravyrmaskin och en förstaklassig programvara. Du får också ett uppriktigt
engagemang från alla här — gravören som skrivit mjukvaran, teknikerna som sätter ihop hårdvaran, killen på lagret som packar
maskinen, distributören som gör upplärningen, och kundsupport som svarar på dina frågor när du ringer. Det du får från oss är
ett samarbete — ett löfte att arbeta för din framgång.

E

ller vad sägs om enkelt göra dina egna stilar
direkt i programmet. Att kunna importera och exportera till
mer än 25 olika filformat ger dig möjlighet att importera bilder
från praktiskt taget alla program på marknaden. Textfiler laddas
enkelt in och programmet gör automatiskt så många skyltar
som antal rader i textfilen. När ett arbete eller en fil öppnas
visas en miniatyrbild på hur filen ser ut, allt detta innan filen
öppnas. Programvaran kan också styra både lasermaskiner och
vinylskärningsmaskiner.

Att sälja är viktigt för alla företag, även vårt, men det
som motiverar oss är breven från alla nöjda kunder som
tackar för hjälpen dom får när ett problem uppstår.
Köper du en maskin från oss garanterar vi Fri support under hela maskinens livslängd (jämför detta
med våra konkurrenter som tar betalt för detta) och
fria programuppdateringar av mjukvaran.

Trots alla finesser som finns i programvaran är produktionen
av en skylt mycket enkel.

”Vi vill bli en del av ditt lag, och vi kommer att fortsätta
att utveckla produkter som hjälper dig.
Vi hoppas att du provar oss.”
Med vänliga hälsningar,

Några av funktionerna i programvaran är;
Enkelt att ”hoppa” mellan olika bokstäver, linjer eller skyltar under gravering
Snabb och avancerad programvara
Variabel texthantering
Inbyggd automatisk ytsensor
Inbyggt prissättningsprogram
Matris och kökörning
+30 gravyrstilar, anpassade för gravyr
+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
Klarar blindskrift
Mycket lättlärd
Ett stort antal tillbehör finns för bla rundgravering, mm
3D gravyr
Graverar böjda eller plana ytor
Ange Z-djup i programvaran
Möjlighet att sätta på flera spindlar
Maskin och spånsug stängs av automatiskt efter gravering
Svensk programvara
Grafiska utskrifter
Livstids fria uppgradering av programvaran
Använd direkt alla stilar i Windows
Importerar och exporterar till 25st olika filformat
Livstids gratis telefonsupport
Möjlighet till inbyggda ritverktyg, (rita 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 och hastigheter
genom att ange olika färger på linjer/bokstäver på skärmen.
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*Skyltarna är graverade på Xenetechs gravyr & lasergravyrmaskiner.

Svensk Distributör:
B. PIHLGREN AB är ett företag med 30 år inom gravyr och
skyltbranschen och vi säljer förutom XENETECH gravyrmaskiner AXYZ
fräsmaskiner, MUTOH vinylskärare, ROWMARK plastlaminat, CROWN
fräsar, samt MÄSSING och ALUMINIUM. Ring 031-50 00 50 för mer
information och specialprospekt på övriga maskiner.

XOT STAR 912 Den är liten men väldigt kraftig. Denna bordsmodell
är 228 x 305mm och har justerbart T-spår bord. Star 912 har hela den
hållbarhet och mångsidighet som du kräver av de större systemen. Den
är portabel och passar alla plånböcker.

Bordsyta: 228 x 305mm • Mått: 444 x 635mm • Gravyr yta 696
Cm2 • Frakt vikt: 53 Kg. • Maximal spindel rörelse: 25,4mm;
Maximalt material avstånd: 70mm • Ring för övriga tillval
och specifikationer.

XOT 2550 Med sina 0,81m gravyryta är 2550 den största gravyrmaskinen
på marknaden i dag. För dig som graverar mycket skyltar är detta den
maskinen som du behöver. Finns liksom alla av våra gravyrmaskiner att få
med extra gravyrspindlar samt en mängd olika tillbehör.

Xenetech

XOT 1313 Stora möjligheter med en mindre maskin — det är historien

XOT 1625 Om du letar efter en medelstor gravyrmaskin som ger

mest värde för dina pengar är detta maskinen för dig. 1625 är en riktig
arbetshäst med den största gravyrytan i sin klass — och ligger samtidigt
väldigt bra till i pris.

XOT 2525 Vår 2525 sträcker ytterligare en bit längre i gravyryta än
1625. En utmärkt lösning om du har en stor produktion av skyltar,
eller vill ha en maskin att planera för mera skyltar utan att investera
i vårt största system.

Bordsyta: 343 x 343mm • Mått: 572 x 700mm • Gravyr yta
1176 Cm2 • Frakt vikt: 136Kg. • Maximal spindel rörelse: 50mm;
Maximalt material avstånd: 182,5mm • Ring för övriga tillval
och specifikationer.

Bordsyta: 406 x 635mm • Mått: 813 x 864mm • Gravyr yta 2578
Cm 2 • Frakt vikt: 182Kg. • Maximal spindel rörelse: 50mm;
Maximalt material avstånd: 182,5mm • Ring för övriga tillval
och specifikationer.

Bordsyta: 635 x 635mm • Mått: 787x 889mm • Gravyr yta
4032 Cm2• Frakt vikt: 182Kg. • Maximal spindel rörelse: 50mm;
Maximalt material avstånd: 189mm • Ring för övriga tillval och
specifikationer.

bakom XOT 1313. Det är den starkaste av våra maskiner, och är vår mest
sålda maskin för industriellt bruk, där gravering, utskärning och fräsning
i rostfritt stål och andra tuffa material ofta krävs.
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Xenetech Lasergravyr System
En penningpung för ditt företag

U

tformat för att möta dina krav. I flera år har tusentals kunder förlitat sig på våra gravyrmaskiner och programvara för sin skyltproduktion. Men idag kräver du mer så vi tog efter mycket arbete
fram det lasersystem du kan förvänta dig av oss som är marknadsledande inom vårt område.

RUNDGRAVERINGSAGGREGAT

Bordsyta: 635 x 1270mm • Mått: 787 x 1550mm • Gravyr yta
0,81 m2 • Frakt vikt: 295Kg. • Maximal spindel rörelse: 50mm;
Maximalt material avstånd: 189mm • Ring för övriga tillval och
specikationer.

Fräsmaskiner

SPECIFIKATIONER XOT LASER

•Programvara XGW5.0 fullversion med 3D gravyr ingår i priset
•Toppmonterad kontrollpanel med justerbar bordshöjd,
laserkraft och hastighet
•Funktioner för att pausa och avbryta arbetet
•Hastighet 100+ tum per sekund; Gravyrhöjd max 250mm
•Belyst arbetsyta
•Toppmodernt kontrollsystem med självcentrerande remmar
•Tyst och energisparande funktion — fläktarna arbetar bara vid gravering
•25-, 50- och 100-watts modeller
•Röd lysdiodspekare för att lättare kunna positionera material (standard)
•Stor 457 x 762mm gravyryta
•Windows drivrutin för att kunna styras från annan programvara
•Air assist (tillval)
•Rundgraveringsaggregat (tillval)
• Uppgraderingsbar, väx med ditt system efter hand
• Tysta servomotorer
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