
Laser 
Os lasers da MF Flues alcançam excelentes resultados em diversos materiais, tais como plásticos,
 metais, alumínio anodizado, cerâmicas, policarbonatos, peças pintadas e muito mais.

Laser LaserNano VIS

Laser VIS

        
A MF Flues dispõe de diversos opcionais para os
equipamentos que comercializa, sejam para 
facilitar a operação, manutenção  e transporte
dos equipamentos ou para garantir a segurança 

Sistema de proteção pneumático, com três pontos 
de apoio, que garantem perfeito ajuste de foco, 
além dos suportes manuais.

LaserVIS

Dados técnicos

Laser NanoVis e VIS
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Os enclausuramentos projetados pela MF FLUES são compactos e leves. Podem ser dimensionados de 
acordo com a necessidade do cliente, visando sempre a proteção  do operador e tornando os lasers 

Enclausuramentos 

Placa Stand Alone
Permite que o laser trabalhe independente do computador, 
possibilitando descarregar inúmeros arquivos em sua 
memória e selecioná-los remotamente.

Dispositivo de Giro
Possibilita gravar em peças cilíndricas com o VIS 
ou nanoVis.

De última geração proporciona ao usuário maior rapidez 
e uma gama mais ampla de possibilidades de  gravação.

 

dos operadores.

LASER VIS

Projetados e construídos em conformidade com a "Eco Filosofia", nossos lasers respeitam a legislação
 da UE em matéria de meio-ambiente e economia de energia.

Laser NanoVis

LASER NANOVIS

O nanoVIS usa uma nova e revolucionária tecnologia a laser, 
com automonitoramento da freqüência. O sistema OEM 
nanoVis é um tipo de laser extremamente inovador, 
muito compacto e leve, estável e confiável, adequado tanto 
para a integração em linha, como em aplicações de bancada.
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Excelente Custo X Benefício

* Menu multilingue
* Códigos de barras, DataMatrix , código 2D, QR code
* Fácil importação de desenhos vetoriais
* Raster gráfico de fácil importação
* Possibilidade de gerir o seu próprio banco de dados de laser
* Texto, texto em arco, texto em linhas curvas, fontes TTF ® 
* Arquivos dxf, wmf, ai, svg, mf, plt, emf, bmp, jpg, epx, pcx, gif, 
   png, tiff 
* Textos com dados, números de série, turnos e códigos de 
   data
* Marcações com preenchimento ou linha
* Modelo padrão (Template)
* Escala, mover, girar, criação de grupos de cada  objeto na tela

 Software nanoVIS

Dados técnicos

Tipo de Laser

P

Peso

Comprimento de onda

Dimensões LxHxC

Resfriamento

onto vermelho 

aWave™ Tech 

sim

6kg (laser) e 2,6kg (fonte de energia)

1060nm com auto regulagem

164x167x284 mm 

Ar

Leve, compacto, silencioso, potente e de fácil manutenção, 
este Laser de Fibra YVO4, adapta-se facilmente a linhas de 
produção, bancadas ou dispositivos portáteis. Laser de 
classe de segurança 4 (na versão OEM), trabalha com fonte 
de energia de 24 Volts e é comandado através do software 

Possui interface Ethernet, serial e entradas e saídas para 
GeniusPlus.

integração (I/O).

Temperatura de Trabalho

Área de Marcação

MTBF

Umidade

Velocidade de Gravação

Software

Fonte
Consumo

15° - 30°C

Tensão 110/ 240V  50/ 60Hz

110x 110mm com lente de 160mm -padrão
180x 180mm com lente de 254mm 

50.000hs

10- 85% sem condensação

200 - 250w

1500mm/s

NanoVis

Tipo de Laser

P

Peso

Comprimento de onda

Dimensões LxHxC

Resfriamento

onto vermelho 

diodo a fibra

sim

11kg (laser) 

1060nm com auto regulagem

173x199x360mm 

Ar
Temperatura de Trabalho

Área de Marcação

MTBF

Umidade

Velocidade de Gravação

Software

Fonte
Consumo

15° - 30°C

Fonte Externa  110/ 240V  50/ 60Hz

110x 110mm com lente de 160mm -padrão
180x 180mm com lente de 254mm 

30.000hs

10- 85% sem condensação

<1KW

1500mm/s

Genius plus

Kit Portátil

Opcionais

Potência 20 ou 40W

 Software Genius Plus

CLASSE I.
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