
Marcação a laser para grandes volumes - tão fácil como uma impressora de escritório

Marcação rápida de volumes grandes 

Altamente econômica e produtiva

Tão fácil como uma impressora de escritório

marcação corte gravação

ProMarker

www.troteclaser.com
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Rentabilidade da alta velocidade de marcação do 
ProMarker.  Melhore sua produtividade com o laser 
Galvo integrado e o driver de impressora revolucionário. 
Reduz o tempo de processamento de suas encomendas 
em até 80%. 

O driver único e revolucionário da impressora DirectMark 
permite operar o Promarker como uma impressora de 
escritório. Não há passo intermediário 
requerido desde a criação do trabalho até o resultado fi nal. 
Também não é necessário 
treinamento complicado 
para o operador uma vez 
que o driver de impressão 
DirectMark é fácil. Apenas 
“plug and play” (ligar e 
utilizar). 

Lentes adicionais
Mude o tamanho da área de trabalho de 
70mm x 70mm para 180mm x 180mm 
usando lentes diferentes. As lentes podem ser 
substituídas a qualquer momento.

Driver de impressora DirectMark
Tão fácil de usar como uma impressora de escritório! Com o 
driver de impressora DirectMark e sua função de vetoriza-
ção, pode enviar diretamente os arquivos do seu software 
gráfi co ao laser ProMarker para marcar seus materiais.  

Economia de tempo com a base de dados de mate-
riais
O driver de impressora DirectMark fornece uma base de 
dados de materiais integrados. Com os parâmetros de 
pré-confi guração do laser você 
pode economizar tempo adicional durante a preparação do 
trabalho.

Laser Galvo de alta velocidade
Melhore sua produtividade com o 
sistema laser Galvo industrialmente testado. 
Com até 640 caracteres por segundo 
você pode processar suas encomendas 
grandes de forma rápida. 

Reduz o tempo de processamento em até 80%. Tão fácil como uma impressora de escritório

Mais velocidade = mais lucro Driver de impressora DirectMark

Buscador de foco
Usando um segundo piloto laser a distância de trabalho 
correta pode ser medida sem uso de ferramentas - garantin-
do foco preciso e limpo e marcação exata. 
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O design e engenharia de construção de alta qualidade 
do ProMarket resulta em uma vida útil econômica e 
longa. A fonte laser e o sistema de refrigeração por ar 
integrado são essencialmente livres de manutenção. 

Sistema de exaustão
Um sistema de exaustão é absolutamente recomendado 
para uma operação ótima do laser. Trotec oferece uma 
variedade de sistemas de exaustão compatíveis especifi -
camente com os lasers Trotec. 

z-Axis
Economize tempo em determinar a distância de 
trabalho com o z-Axis opcional. Esta bancada de 
metal fornece uma altura eletrônica ajustável para 
posicionar o ProMarker de acordo com a altura do 
material. O z-axis é muito útil quando as peças são 
mudadas frequentemente. 

Posicionamento do material facilitada por 
ponteiro laser
O posicionamento da peça de trabalho é fácil e 
rápida com o ponteiro laser integrado. Mostra com 
precisão a posição da marca assim como as bordas e 
os buracos do material. Esta função simplifi ca o 
manejo do material e ajuda a poupar tempo durante 
a preparação do trabalho.

Manutenção mínima
Os sistemas laser Trotec são projetados e testados para 
uso industrial. Os componentes chave são selados 
hermeticamente e protegidos da poeira e da sujeira. A 
refrigeração por ar integrada e a fonte de laser livre de 
manutenção reduzem a manutenção do ProMarker ao 
mínimo.

Fonte laser livre de manutenção e

custos operacionais mínimos.

Máxima efetividade de custo



Trotec Produktions u. Vertriebs GmbH 
Linzer Str. 156, A-4600 Wels, trotec@troteclaser.com
Tel. 1800 674 499, 02 4647 7600 Fax. 02 46479677

Endereço da 
empresa

Detalhes técnicos do ProMarker

Dimensões da cabeça laser (L x P x A) 139 x139 x 350 mm

Dimensões da unidade de controle (L x P x A) 440 x 215 x 450 mm

Área de trabalho 110 x 110 mm

Velocidade máxima de marcação 10 m/s (640 caracteres/seg)

Tipo de laser laser fibra Yb livre de manutenção

Potência de saída máxima 10 ou 20 watt, dependendo do modelo

Tamanho de onda 1064 nm ±8 nm

Índice de repetição 20 - 80 kHz

Diâmetro do foco aprox. 45 μm

Requerimentos elétricos 1/N/PE AC 230V, +/- 10%, 50/60 Hz

Consumo de energia < 100 watt

Sistema de refrigeração Refrigeração por ar

Laser Trotec – desenvolvido e fabricado na Áustria

ProMarker

Envie-nos seus materiais e amostras: Nossos engenheiros de aplicações e a equipe 

de suporte a vendas o ajudarão a encontrar o sistema laser que melhor se adapta a 

suas necessidades.

www.troteclaser.com

www.facebook.com/trotec


