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Σημείωση: Όλα τα μοντέλα διατίθενται σε έκδοση ¨STANDARD¨ ή με προαιρετικό εξοπλισμό ¨ADVANCED¨ 
αναλόγως των αναγκών του κάθε πελάτη/εφαρμογής.

Νέα Σειρά VenusLF VL-CMA Laser Series με ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή !

Ποιότητα - Αξιοπιστία - Επιδόσεις

LASER SYSTEMS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

LASER SYSTEMS

VenusLF VL-CMA Laser Series

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαθέσιμα Μοντέλα
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Εσωτερικοί αρθρωτοί σύνδεσμοι,
για πρόσβαση και χρήση ¨απλά & καθαρά¨.

Ευρύχωρος χώρος πρόσβασης, 
πρακτικός για άνετη χρήση στην λειτουργία και στην 

καθημερινή συντήρηση.

Χερούλι μηχανήματος τύπου “Τ”, για αυξημένη εργονομία.

Συρτάρι με ρουλεμάν, ιδιαίτερα βολικό 
για γρήγορη πρόσβαση - αφαίρεση αντικειμένων

και καθαρισμό.

Βελτιστοποίηση χώρου: 
Η μηχανή διαθέτει αρκετό χώρο για 

έξτρα προαιρετικό βοηθητικό εξοπλισμό,
σημαντικό για την εξοικονόμηση χώρου δαπέδου

στο εργαστήριο σας.

Εύχρηστες χειρολαβές και κλειδώματα,
ευκολία στην χρήση.

Η ειδική θυρίδα εξαερισμού, μπορεί και αποτρέπει 
την απόρριψη αποβλήτων στο σύστημα εξαερισμού,

και βελτιώνει την απόδοση της απορρόφησης.

T5 LED λάμπες, εγκατεστημένες στο μεσαίο καπάκι, 
επεκτείνοντας το φωτισμό σε όλη την επιφάνεια,

καθιστώντας τον χώρο εργασίας συνολικά πιο φωτεινό.

Οι φίσες και οι διακόπτες είναι κατάλληλοι 
για τον έλεγχο των βοηθητικών εξαρτημάτων, 
εξασφαλίζοντας ότι το εργασιακό περιβάλλον 

συμμορφώνεται με διαχείριση 6S.

Ποιότητα - Αξιοπιστία - Επιδόσεις
Η νέα σειρά  VenusLF VL-CMA Laser Series  έχει ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για άριστη και μακρόχρονη λειτουργία ακόμη και σε βαριά 

και απαιτητική χρήση, σε γρήγορες ταχύτητες, παράγοντας πάντα άριστο αποτέλεσμα κοπής.

Η δομή, η τεχνολογία, η εργονομία και η επιλογή των επιμέρους εξαρτημάτων και ηλεκτρονικών, 

είναι συνολικά στοχευμένη και σύμφωνη με τα πιο εξελιγμένα διεθνή standards. Το αποτέλεσμα 

που παράγει είναι υψηλής ποιότητας κοπή, με σταθερότητα στην παραγωγή. Το τρίπτυχο 

“Ποιότητα, Αξιοπιστία & Επιδόσεις” είναι αυτό που χαρακτηρίζει, την VenusLF CMA Laser Series.
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