
CNC MUNKAÁLLOMÁS IS400
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PRECÍZ GRAVÍROZÁS MINDEN ANYAGON:
Az olyan kulcsfontosságú funkciókkal, mint a point & shoot, a nagyfrekvenciás orsó és a beépített 
GravostyleTM szoftverünk, az IS400 leegyszerűsíti a munkafolyamatot, és egyenletes gravírozást biztosít 
bármilyen felületen, legyen az akár sík vagy egyenetlen, a kezelő állandó felügyelete nélkül.

TARTÓSSÁG
Ezek az ipari gravírozók kiemelkedő robusztusságuknak köszönhetően sikeresek, függetlenül attól, hogy 
milyen mennyiségű munkát végeznek. Az állítható forgási sebességgel az IS400 és IS400 Volume úgy lett 
kialakítva, hogy megfeleljen az ipar szigorú jelölési és megmunkálási előírásainak. 

MŰANYAG- ÉS FÉMGRAVÍROZÓ BERENDEZÉS
Az IS400 minden anyagot képes megjelölni a legpuhább műanyagoktól, például a PEHD-től a 
legkeményebb fémekig. Biztosan kiváló eredményeket érhet el alkalmazásai során: 
Fém előlapok furatolásánál, felületi karcolásoknál finom jelölésekhez, vagy mély gravírozásoknál táblákra.

A piacon egyedülálló módon ez az ipari gravírozó tökéletes feliratozáshoz, címkézéshez, 
könnyű maráshoz és alkatrészek azonosításához. Az IS400 egy mechanikus gravírozógép, 
amely közepes méretű tárgyakhoz, az IS400 Volume pedig nagyobb tárgyak 
megmunkálására alkalmas.

435 mm 
(17.126 in)

610 mm 
(24.016 in)

893 mm 
(35.157 in)



FŐBB JELLEMZŐK

TUDJON MEG TÖBBET AZ IS400-RÓL

IS400 Volume

A piacon egyedülálló IS400 Volume új lehetőségeket tár fel. Az 
iparágban elérhető legnagyobb erőkifejtésre képes.

Motoros rögzítőrendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi az 
átmenetet a sík gravírozásról a hengergravírozásra (opcionális 
hengerforgató), plusz beállítások nélkül.

Főként olyan iparágakban használják, ahol terjedelmes alkatrészek, 
például temetési urnák, légügyi futóművek és autómotorblokkok 
jelölésére van szükség.

IS400 – Standard Vagy Integrálható verzió

Több mint 10.000 eladott egységgel az IS400 egy stabil, biztonságos 
választás, sokoldalú, mikro-CNC gravírozógép.

A kilencvenes évek óta az eladott IS400-asok nagy része még mindig 
jelen van minden iparágban, ami bizonyítja megbízhatóságát és 
tartósságát.

Az IS400 az alapjáról is leválasztható, így testreszabott támasztékhoz 
rögzíthető.

Szabadon meghatározhatja saját gravírozási tengelyét, dőlésszögét, 
automatizálását, hogy versenyképes áron dolgozhasson vasúti vagy 
repülési alkatrészeken, szélturbinák lapátjain stb.

Optimalizált Kiegészítők

Az IS400 úgy lett kialakítva, hogy optimalizálja a munkafolyamatot:
- Automatikus tábla adagoló tömeggyártáshoz
- Képes átváltani hengeres tárgyakról sík gravírozásra kevesebb,
  mint 30 másodperc alatt,
- Gravírozószerszámok nagy választéka (Gyémánt, Twincut, Onecut,  
  Percut),
- Satupofák és leszorítók széles választéka minden formájú tárgyhoz és
- Saját eszközök használatának lehetősége.



KÉSZÍTTESSE EL MINTÁIT

ALKALMAZÁSOK

ANYAGJELLEMZŐK

ORSÓS KARCOLÁS/GYÉMÁNT
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Üveg, kristály

Bőr

Kő, gránit, márvány

Élelmiszer

Kerámia

Műanyagok

Fémek

Nagyméretű tárgyak jelölése

Feliratkészítés Finom fémvágás

Ajándék és megszemélyesítés

Braille ADA

Emlék- és intézményi táblák

Vágás = Gravírozás / Mély jelölés =     Jelölés / Karcolás =  



SZERVIZ ÉS TÁMOGATÁS

SZOFTVER

GRAVOSTYLE™

Műszaki segítség
Akár 24 órán belül állunk
ügyfeleink rendelkezésére
személyesen, az ország teljes
területén.

Tréning
Képzéseink célja, hogy vevőink
számára megoldásaink
felhasználását optimalizáljuk, a
teljes gép-, szoftver- és
kiegészítőparkunkra.

Karbantartás
A Gravotech gyár kizárólagos
magyarországi forgalmazójaként, 
30
éves fennállásunk alatt szerzett
tapasztalatainknak és összetartó
csapatunknak köszönhetően,
széleskörűen tudunk 
szolgáltatásokat
és tanácsokat nyújtani, vevőink
számára.

Gravírozók által  készített professzionális szoftver,  
gravírozók számára

A Gravostyle™ egy professzionális gravírozó és vágó szoftver, amely 
elérhetővé teszi a Gravotech gravírozási szakértelmét. Használja ki a 
fejlett lehetőségeket, és takarítson meg időt! Egyedülálló funkciók 
érhetők el: Braille, Photostyle, Print & Cut és még sok más.

A teljes gravírozási folyamat uralása

A gravírozógép gyártási történetünknek köszönhetően teljes 
mértékben ismerjük a gravírozás folyamatait. A Gravostyle 
kompatibilis az összes technológiánkkal. A szoftver/gép interakció 
egyszerűsíti és javítja a napi gravírozást olyan funkciókkal, mint a 
Point & Shoot.

Gravostyle:  egyedülálló szoftver lézerhez és 
mechnikus gépekhez

Használja már a Gravostyle-t mechanikus gépén és lézerrel bővíti 
vállalkozását? Nem kell megtanulnia egy másik szoftver használatát, 
egyetlen kattintással váltson a Gravostyle™ felületen a 
lézergravírozás beállításához!
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MŰSZAKI ADATOK

IS400 IS400 VOLUME

Technológia Marótűs, karcolásos

Max. jelölési terület (H x SZ)  305 x 210 mm (12 x 8 in)

Orsó teljesítménye 90W (Optcionális orsó : 150 W)

Max. tárgy méret (H x SZ) végtelen x 230 mm (9 in) Végtelenx 230 mm (9 in)

Max. tárgy magasság (M) 105 mm (4.13 in) 400 mm (15,75 in)

Tárgy max. tömege 20Kg - 44 lbs

Gép mérete (H x SZ x M) 893 x 610 x 435 mm (35 x 24 x 17 in) 900 x 615 x 840 mm (35.4 x 24.2 x 33 in)

Gép tömege 42Kg (92,6 lbs) 90 Kg (148,4 lbs)

Orsó típusa Felül töltős orsó, vagy befogópatron

Zajszint 80 dB (A) +/- 2

Point & shoot igen

Üzemi hőmérséklet 5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F)

Számítógépes csatlakozás USB

Maximum sebesség 25 mm/s (0,98 in/s)

Z tengely (Z irányú mozgás) 40 mm (1,57 in)

Forgatási sebesség max 20 000 rpm

Szerszám átmérő
4,36 mm (0,17 in) 

opcionális orsóval : 3 mm (0,12 in) to 6,36 mm (0,25 in)

Gravotrade Kft.
1089 Budapest,
Magyarok Nagyasszonya tér 10.
+36 1 323 1220
gravotrade@gravotrade.hu
www.gravotrade.hu  www.gravoshop.hu

Keressen fel minket: 




