
Plataforma Speedy 100
Para principiantes exigentes

Para todas as tarefas de gravação e corte

Área de trabalho 610 x 305 mm 

Para todos os tamanhos padrão de materiais

Disponível com laser de CO2 laser de fibra, ou ambos

marcação corte gravação

Plataforma Speedy 100

www.troteclaser.com
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• Speedy 100 disponível com laser de CO2 laser de fibra,
ou ambos

• Melhora de desempenho: velocidade de processamento 
mais alta
Melhora de potência de laser: mais potência de laser 
(até 60 watt de CO2 ou até 30 watt laser de fibra)

• Atualização de software: Mais funções para controlar seu 
Speedy 100

• Garantia estendida: até 5 anos

O gravador laser Trotec Speedy 100 oferece uma 
solução de entrada compacta, cuidadosamente 
projetada para satisfazer a evolução das necessida-
des de gravação e corte a laser dos negócios em 
crescimento. A Speedy 100 é totalmente escalável 
em termos de software, desempenho e potência de 
laser. E carrega os genes da família Trotec: qualidade 
máxima, desempenho sem igual e liderança 
tecnológica. Speedy 100 é um investimento 
pequeno no negócio hoje que compensará muito 
amanhã.

InPack-Technology
Protege componentes sensíveis à poeira como os 
componentes mecânicos, elementos óticos e 
eletrônicos. Consequentemente, a Speedy 100 
opera praticamente sem gastos de manutenção 
ou desgaste de peças, mesmo quando utilizada 
extensivamente! Para você isso signifi ca 
produtividade a baixos custos.

Preparado para fl exx
Se pode ajustar uma fonte adicional de laser à  
Speedy 100. A Speedy 100 e a Speedy 100 fi bra 
podem ser atualizadas para Speedy 100 fl exx a 
qualquer momento. Isto lhe oferece a fl exibilida-
de de adaptar o laser para que se ajuste a suas 
necessidades.

Ponteiro laser
Um ponteiro laser vermelho indica a localização na qual o 
feixe laser irá entrar em contato com o material. Você pode 
minimizar o risco de gravação defeituosa posicionando com 
precisão o trabalho antes de começar a gravar!

O software JobControl®

Apoia perfeitamente o usuário no manejo dos trabalhos de 
gravação. O JobControl permite utilizar o desempenho do 
seu computador, facultando acesso a muitas funções úteis e 
inteligentes que tornam seu trabalho mais fácil.

Lentes de focalização
A Speedy 100 laser CO2 vem de fábrica com uma lente de 
2 polegadas. A Speedy 100 fi bra está equipada com uma 
lente de 3,2 polegadas.

Autofoco electro-ótico
O movimento ascendente é parado assim que o material 
inserido rompe a luz. Máxima conveniência para o operador 
através de focalização do feixe de luz na superfície da peça de 
trabalho.

Assistência por ar
Prevê a combustão de materiais infl amáveis, ajuda a dirigir 
resíduos e fumaças em direção às áreas de exaustão e protege 
as lentes. Controle total (liga/apaga) via software JobCon-
trol®.

Mesa com formato de colmeia
A estrutura sólida com formato de colmeia 
minimiza a retro refl exão do feixe e produz 
cortes com resultados perfeitos.

Aparelho de gravação cilíndrica
Para gravação cilíndrica, cônica ou esférica de 
objetos como garrafas, copos, bolas ou canecas 
de até 350 mm de comprimento e 76 mm de 
diâmetro.

A solução compacta para gravação e marcação a laser:

Speedy 100



Pa
d

rõ
es

O
p

çõ
es

Comunicação bidirecional
Conecta um PC à sua Speedy 100. Isto dá ao usuário 
o controle total de várias funções laser, todo o tempo. 
Você pode começar qualquer tarefa de gravado sem 
abandonar seu posto de trabalho.  

Controle do sistema de exaustão
Os proprietários do sistema de exaustão Trotec 
podem controlar automaticamente este sistema via 
JobControl®. Por exemplo, pode-se iniciar o exaustor 
antes de começar a gravar ou depois de gravar para 
otimizar a remoção de pós e fumaças. Também pode 
obter retorno dinâmico da atividade da turbina e 
saturação do fi ltro.

Plataforma de trabalho (ferromagnética) 
A plataforma de trabalho da Speedy 100 é 
tratada ferromagneticamente. Isto signifi ca que é 
fácil montar materiais fi nos como papel ou fi lmes 
usando retenção magnética.

Sistema de exaustão
Um sistema de exaustão é absolutamente recomendado para 
uma operação ótima do laser. Dependendo da aplicação, a Trotec 
oferece uma variedade de sistemas de exaustão. Eletrônicos 
integrados especiais possibilitam controlar os sistemas de 
exaustão Trotec, de forma remota, através do software JobCon-
trol® .

Aumento de potência laser
Ao usar a vantagem de um aumento de potência (até 60 watt 
CO2, até 30 watt para laser de fi bra), os usuários podem benefi -
ciar de uma produtividade mais alta quando necessário, sem 
investir em novas unidades cada vez que uma atualização é 
necessária.

Lentes adicionais
Para uma gravação e corte CO2 perfeitos, lentes 
com diferentes tamanhos de foco podem ser 
usadas, dependendo da aplicação. 
(lentes de 1,5 polegadas, 2,5 polegadas CO2 )

Moldura de suporte com lata de armazena-
gem
Utilize o espaço debaixo do sistema laser como 
área de armazenagem. Acessórios importantes 
como materiais, aparelhos de gravação básica, etc. 
estão prontos para ser usados quando necessários. 
Ajuda a organizar seu ambiente de produção ou 
sua loja.

• Máxima proteção contra a poeira.
• Componentes da mais alta qualidade.
• Trilhos de guia linear
• Tempo de vida ultra-longo – 

menos manutenção

Tecnologia InPack é uma combinação dos componen-
tes da mais alta qualidade para um tempo de vida ultra 
longo, combinado com proteção da ótica e de todos os 
componentes sensíveis. Os sistemas Trotec são 
projetados para um desgaste por uso mínimo. Nossos 
padrões de design e fabricação asseguram que sua 
Speedy 100 estará operacional sem problemas durante 
anos para uma produção bastante forte.  Esqueça os 
custos adicionais de peças de reposição que precisam 
de ser substituídas regularmente nos sistemas dos 
competidores. Tudo isto tem como resultado um custo 
total de propriedade mais baixo oferecido durante toda 
a vida do sistema laser Speedy 100. 

Tecnologia InPack



Trotec Produktions u. Vertriebs GmbH
Linzer Str. 156, A-4600 Wels, trotec@troteclaser.com
Tel. 0043 / 72 42 / 239-7002, Fax 0043 / 72 42 / 239-7380

Endereço da 
empresa

Detalhes técnicos

Dimensões gerais (L x  P x A): 982 x 780 x 457 mm 982 x 780 x 457 mm 982 x 780 x 975 mm

Área de trabalho: 610 x 305 mm 610 x 305 mm 610 x 305 mm

Altura máxima da peça de trabalho: 170 mm 125 mm 170 mm

Velocidade máx. de gravação: 180 cm/seg.
 padrão 
desempenho 280 cm/seg.  

200 cm/seg. CO2: 280 cm/seg.
fibra: 200 cm/seg.

Possibilidades de upgrade: Software, desempenho, 
potência laser

Potência laser Potência laser

Projeto laser: Laser de CO2 : 
12-60 watt

Laser de fibra pulsado
10, 20, 30 watt

CO2: 40-60 watt
fibra: 10-30 watt

Projeto mecânico: Chassis totalmente embutido com sistema de segurança integrado, segurança laser classe 2, 
em conformidade com a CE, sem manutenção, servomotor DC sem escova, tecnologia InPa-
ck

Speedy 100 Speedy 100 fibra Speedy 100 flexx

Envie-nos seus materiais e amostras: Nossos engenheiros de aplicações o apoiarão 

na escolha do melhor sistema laser para  suas necessidades.

www.troteclaser.com

Trotec laser – desenvolvido e produzido na Áustria

Exemplos de aplicações laser de CO2 

Exemplos de aplicações flexx Exemplos de aplicações laser de fibra

www.facebook.com/trotec


