
SP1500
Sistemas de corte a laser de alta produtividade

Maior produtividade e

custos de manutenção mais baixos

Área de trabalho de 1500 x 1250 mm

Potência de laser de até 400 Watt

marcação corte gravação

www.troteclaser.com
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Um cálculo simples

Lucratividade

Aumente seus lucros com o sistema SP1500 da 
Trotec!

O SP1500 é o sistema de corte e gravação a laser
mais rentável de sua categoria. Ele combina
a mais alta produtividade, uma área de trabalho 
feita de
chapa acrílica padrão, a maior vida útil de sistema e 
os menores custos de manutenção.

Componentes de primeira classe

Os componentes individuais, como o sistema de 
movimento, elementos ópticos,
componentes eletrônicos, cabeça de trabalho e fonte de 
laser
são de elevado nível de qualidade e desempenho. A 
comprovada 
InPack-TechnologyTM protege todos os componentes 
valiosos contra poeira e gases e garante uma confi abili-
dade de longo prazo e operação sem problemas. 
SP1500 é sinônimo de qualidade superior com o mínimo 
de manutenção. A estrutura de base pesa 900 kg e 
oferece uma área de trabalho robusta e estável para 
corte e gravação a laser.

Trotec IPC – Intelligent Path ControlTM

Esse novo módulo de controle inteligente do 
laser permite um ajuste dinâmico de velocida-
de e aceleração
conforme o trilho de corte.
 Isso reduz
o tempo de processamento e aumenta os 
resultados
de corte.

Elementos ópticos com limpeza a ar
Limpeza a ar em todos os elementos ópticos, 
para
uma operação sem manutenção e longa vida 
útil.

Cabine de trabalho fechada
O SP1500 tem um modelo de compartimento exclusivo 
e atende aos requisitos de segurança de laser da classe 
2. Não será preciso um modelo especial para proteger 
seus funcionários, nem uma pessoa designada para 
segurança do laser. Como vantagem adicional, o sistema 
é autossufi ciente e permite que o pó seja removido com 
efi ciência.

Extração na cabeça de trabalho
Uma mangueira de extração fi ca montada 
diretamente sobre a
cabeça de trabalho e remove poeira e fumaça
da superfície do material durante o processa-
mento.

Kit de gás
Escolha entre dois gases para processamento
(por exemplo, ar comprimido, N2). Reduz a 
formação de chama,
melhora a dispersão de poeira e protege a
lente. Ativação e desativação controladas pelo
software JobControl®.

Sistema de visão i-Cut®
Gravação de marcas de registro extremamente precisa e
sistema de compensação de trilho de corte. Com o 
auxílio de
marcas de registo, reconhece distorções em
materiais impressos, com ajuste dinâmico do trilho de 
corte.

Mesa a vácuo
Materiais fi nos e leves, que tendem a repousar de forma 
desigual sobre a base, podem ser gravados, cortados ou 
marcados em combinação com a mesa a vácuo.

Extração na cabeça de trabalho Corte de acrílicos de até 40 mm, polido por 
chama
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InPack-TechnologyTM

Cabine de trabalho totalmente fechada, combinada com o 
nossa patenteada InPack-TechnologyTM, garante proteção 
ideal para aplicações com muita poeira e gás. Isso garante 
uma maior vida útil e custos mínimos de manutenção.

Mesa de corte
Com o sistema de mesa de corte, o sistema SP1500 está 
confi gurado para processar materiais mais espessos. Apoio 
do material em placas de alumínio anodizado de baixa 
refl exão (podem ser substituídas por placas de acrílico)

Especialistas no software JobControlTM

Apoio perfeito no manejo de suas tarefas de 
gravação e corte. O software laser conta com 
muitas funções úteis e inteligentes que deixam o 
seu trabalho mais fácil. 
Por exemplo, calculadora de tempo de trabalho, 
marcador ou comunicação bidirecional.

Lentes de 2,5 e 5,0 polegadas
Para processamento de material fl exível com 
máxima qualidade.

Software CAD/CAM profi ssional

A software CAD/CAM TroCAM é o melhor para 
obtenção de excelentes resultados de corte. 
Somente o sistema SP1500 é equipado com 
software profi ssional CAD/CAM. Aproveite 
funções como correção de largura de corte, 
diferentes acessos de entrada e saída, base de 
dados de materiais e muito mais.

Lentes de 7,5 polegadas
Para resultados perfeitos ao cortar materiais espessos.

Mesa de carga pesada
A mesa de pesada carga para o sistema SP1500 foi 
desenvolvida para receber objetos pesados, como monu-
mentos, lápides, pedra natural, placas de mármore e de 
granito, azulejos, etc., com até 50 kg e 120 mm de altura. 
Com essa nova opção de gravador a laser, a Trotec é a única 
fornecedora de uma mesa de carga pesada combinada com 
segurança de laser de classe 2.

Sistemas de exaustão
O sistema de exaustão remove poeira e vapores 
criados durante a operação do laser. O sistema 
de exaustão garante uma operação ininterrupta, 
segura e confi ável do laser por muitos
anos. A Trotec oferece uma ampla variedade de 
sistemas de sucção: de simples ventiladores a 
sistemas de fi ltragem de alta tecnologia.

Mesa de corte Mesa de carga pesada



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

na escolha do melhor sistema de laser para  suas necessidades.

Endereço da 
empresa

A tecnologia do sistema SP1500

Área de trabalho: 1500 x 1250 mm

Dimensões gerais (L x  P x A): 2850 x 2200 x 1300 mm

Tamanho do material: 1700 x 1600 mm

Altura do material: 185 mm

Potência laser. Laser de CO2 selado de 60 W a 400 W

Velocidade máx. de processamento: 165 cm/seg.

Peso: 1300 kg (dependendo da potência do laser)

Precisão: +/- 0,1 mm

Precisão endereçável: Codificador +/- 0001 mm

Precisão estática de repetição: <+/- 15 µm

Software: JobControlTM Expert, software CAD/CAM TroCAM ou i-cut®

Control por driver de impressora Trotec ou HPGL

Laser Trotec – desenvolvido e fabricado na Áustria

www.troteclaser.com

www.facebook.com/trotec

twitter.com/TrotecLaser


