
Plataforma Speedy 400
A nova dimensão em processamento laser

Acesso fácil à área de trabalho

Área de trabalho 1000 x 610 mm

Design de mesa flexível

Gravação eficiente com custos de processamento reduzi-

dos

Disponível com laser de CO2 , laser de fibra ou ambos

marcação corte gravação

Plataforma Speedy 400

www.troteclaser.com



Mesa de vácuo para materiais 
fi nos e leves.

Mesa de corte com lamelas de alumínio 
para corte sem refl exos.

Grade de alumínio preto para cortar 
peças pequenas. 
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Área de trabalho otimizada
A área de trabalho generosamente dimensionada 
1000 x 610 mm se ajusta à maioria dos tamanhos 
padrão de materiais, economizando seu tempo e 
dinheiro em pré-cortes e incrementando a efi ciência 
ao maximizar o uso da área de gravação.

Lentes de focalização
As lentes de 2,0 polegadas são adequadas à 
maioria das tarefas de gravação e corte. Lentes de 
3,2 e de 5 polegadas estão disponíveis para o 
sistema de marcação a laser Speedy 400. Speedy 
400 fl exx está equipada com lentes de 2,85 
polegadas.

Preparado para fl exx
A Speedy 400 pode ser equipada com uma fonte 
de laser adicional, antes ou depois da compra. A 
Speedy 400 e a Speedy 400 fi bra podem ser 
upgraded a qualquer momento para Speedy 400 
fl exx. Isto oferece a fl exibilidade de adaptar o laser 
para que se ajuste a suas necessidades - a escolha é 

Acessório rotatório
Para gravação de objetos cilíndricos, cônicos ou 
esféricos, como garrafas, copos, bolas ou canecas. 
Para uma máxima fl exibilidade, o aparelho de 
gravação cilíndrico inclinável está disponível com 
cones ou rolos (substituíveis).

Mesas de trabalho
Escolha entre várias mesas de trabalho dependendo 
da aplicação: mesa de gravação magnética, mesa de 
vácuo, mesa de corte (lamelas), mesa-grade em 
alumínio preto, mesa em forma de colmeia para 
mesa de vácuo ou grade de corte de plástico 
branco. Podem ser processados materiais de até 305 
mm de altura.

Lentes adicionais
Para uma gravação e corte perfeitos, podem ser 
usadas lentes com diferentes tamanhos de foco, 
dependendo da aplicação..
(Lentes disponíveis: lentes CO2 de 1,5 polegadas, 2,0 
polegadas, 2,5 polegadas e 4,0 polegadas; lentes de 
fi bra de 3,2 polegadas e 5 polegadas; lentes fl exx de 
2,85 polegadas)

Assistência por ar
Previne a combustão de materiais infl amáveis, ajuda a 
dirigir resíduos e fumaças em direção às áreas de 
exaustão e protege as lentes. Controle total (ativa/
desativa) através do software JobControl®

Passagem (pass-through)
Possibilita o processamento de partes muito longas ou 
volumosas. A função de alimentação de passagem faz 
da Speedy 400 um aparelho de segurança laser de 
classe 4.

A Speedy 400 é a nova dimensão em processamento laser, 
oferecendo usabilidade máxima e fl exibilidade, com o poder 
de incrementar sua capacidade geral de produção e efi ciência. 
A Speedy 400 não tem barra na frente, o que signifi ca que os 
operadores têm acesso fácil à área de trabalho. Carga e 
descarga de trabalhos volumosos e o acessório rotativo 
opcional nunca foi tão fácil. Além disso, os trabalhos de 
gravação e corte podem ser confi gurados rapidamente, 
permitindo uma utilização ainda mais fácil para o operador. 
Speedy 400 está disponível com um laser de CO2 , um laser 
de fi bra ou ambas fontes em um único sistema de laser.

Mais Speedy que nunca

Software X JobControl® .
Faz com que o manejo das tarefas de gravação e corte 
seja rápido, preciso e livre de problemas. Característica 
empaquetada com funções úteis e inteligentes, 
incluindo uma base de dados de material, tarefas 
favoritas, marcadores para um posicionamento preciso 
e automação do trabalho, garantido para fazer seu 
trabalho mais fácil, mais efi ciente e mais produtivo.

Design de mesa fl exível
O design inovador permite que a mesa seja confi gura-
da para se adequar a qualquer aplicação de corte e 
gravação e alterna, o mais rápido do que nunca, entre 
aplicações de laser. Simplesmente anexe a mesa 
correta a sua aplicação (sem necessidade de ferramen-
tas). A Speedy 400 vem com a seguinte confi guração 
de mesa padrão: mesa de gravação magnética, mesa 
de vácuo, mesa de corte (lamelas) ou mesa-grade em 
alumínio preto.



Acessório rotatório para garrafas ou 
vidros.

Sistema de visão i-cut Passagem para materiais volumosos
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Conversor de postscript
O único conversor de postscript converte arquivos 
PDF, EPS, BMP, JPEG e TIFF em um formato “Trotec 
spool fi le”. Esta ferramenta útil ajuda a automatizar 
o fl uxo de trabalho. Os PDFs criados usando Mac OS 
podem ser enviados para o laser rapida  e facilmen-
te.

Sistema de exaustão
A Trotec recomenda a ligação dos lasers a um 
sistema de fi ltro. A Trotec oferece uma variedade de 
sistemas de fi ltro projetados para diferentes 
aplicações. Os sistemas de fi ltro Trotec podem ser 
controlados remotamente pelo software JobControl® 
e estão completamente integrados.

Sistema de visão i-cut
Gravação de marcas de registro extremamente precisa e 
sistema de compensação de trilho de corte. Com a ajuda de 
marcas de registro, i-cut reconhece distorções no material 
impresso e ajusta o trilho do corte de materiais.

Sensor de temperatura
Alguns materiais (p.e. acrílicos) podem infl amar-se no 
processamento a laser – especialmente durante operações de 
corte. Se a temperatura no gabinete atinge um limite máximo 
pré-estabelecido, o laser vai parar e disparar um alarme para 
alertar o operador.

Proteção anti-poeira estendida
Além da Trotec InPack-Technology, a proteção anti-poeira 
estendida protege os eixos programáveis da poeira. Oferece 
proteção extra quando se trabalha com materiais que geram 
poeira e resíduos, como borracha ou madeira.

Protege o meio-ambiente e sua carteira
Trotec sempre tem se comprometido com a proteção 
ambiental, e recebeu a certifi cação ISO 14001:2004 em 
2008. Trotec tem orgulho no melhoramento contínuo das 
funções de proteção do meio ambiente, dos sistemas 
laser. A nova função “Gravação efi ciente” é uma demons-
tração tangível dos compromissos Trotec.

Trotec inova constantemente para a efi ciência. A 
Speedy 400 possui um sistema de gravação com 
economia de energia que protege o meio ambiente 
mais do que qualquer outro o laser em sua classe. A 
redução do consumo de energia também signifi ca 
custos operacionais mais baixos, assim você terá 
mais dinheiro no bolso.

 InPack-Technology 
 A Tecnologia InPack é uma combinação de componentes de 
alta qualidade que foram projetados para prolongar a vida do 
laser, protegendo os elementos óticos e sensíveis. Os padrões 
de design e alta qualidade de fabrico garantem que a Speedy 
400 irá proporcionar anos de produção livre de problemas e 
baixos custos totais de propriedade.

Ponteiro laser e autofoco
Um ponteiro laser vermelho indica o local em que o feixe de 
laser entrará em contato com o material. Isto apoia o 
operador a posicionar com precisão o laser no material ainda 
mesmo antes de começar a gravar. O autofoco (tanto 
eletro-ótico como por software) assegura que o feixe laser 
seja corretamente enfocado quando contacta com o material.

Comunicação bidirecional
Conecta um PC a sua Speedy 400. Isto dá ao usuário o 
controle total e a quelquer momento, de várias funções laser. 
Você pode começar qualquer tarefa de gravação sem 
abandonar seu posto de trabalho. 

Gravação efi ciente
A Speedy 400 tem um sofi sticado sistema de 
economia de energia, que reduz dramaticamente o 
consumo de energia. O laser passa automaticamen-
te a modo stand-by, quando a função liga-pára liga 
o sistema de fi ltro logo que a tarefa seja processada.

Controle do sistema de exaustão
Os sistemas de fi ltro Trotec são automaticamente 
controlados por JobControl®. Por exemplo, pode 
ligar o fi ltro antes do início da gravação ou depois 
do fi m da gravação, para otimizar a remoção de pós 
e fumaças. O sistema também fornece retorno 
dinâmico da atividade da turbina e saturação do 
fi ltro.
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A tecnologia dentro da Speedy 400

Dimensões gerais (L x  P x A): 1400 x 950 x 1070 mm 1400 x 950 x 1070 mm 1400 x 950 x 1070 mm

Área de trabalho: 1000 x 610 mm 1000 x 610 mm 1000 x 610 mm

Altura máx. da peça de trabalho. 305 mm 287 mm 296 mm

Velocidade máx. de gravação: 355 cm / segundo,
aceleração 4g

200 cm / segundo,
aceleração 4g

Laser de CO2-: s. Speedy 400
laser de fibra s. Speedy 400 fibra

Precisão: Precisão endereçável: 5µm
Precisão estática de repetição: < ±15μm

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

Projeto laser: Laser de CO2

fechado de 40-120 watt
Laser de fibra com
10, 20, 30 ou 50 Watt

Laser de CO2  fechado
com 40 - 120 watt
laser de fibra com
 10, 20, 30 ou 50 watt

Peso: aprox. 300 kg (dependendo
da potência do laser)

aprox. 300 kg (dependendo
da potência do laser)

aprox. 350 kg (dependendo
da potência do laser)

Laser Trotec – desenvolvido e fabricado na Áustria

Speedy 400 Speedy 400 fibra Speedy 400 flexx

Nós recomendamos o sistema de laser certo para você. Entre em contato conosco, 

envie-nos amostras ou contate-nos para saber qual Laser Trotec é adequado para 

seu negócio.
Exemplos de aplicações laser de CO2

Exemplos de aplicações Speedy 400 flexx Exemplos de aplicações laser de fibra

www.facebook.com/trotec


