
SpeedMarker 300
Marcação laser de alta velocidade para aplicações industriais

Estação de trabalho laser compacta

Processo de trabalho otimizado graças ao software laser inteligente 

Campo de marcação variável de até 190 x 190 mm 

Confiável, flexível e seguro

marcação corte gravação

www.troteclaser.com



Acessório rotativo 
Um dispositivo rotativo opcional, com uma seleção de buchas está 
disponível para gravar objetos circulares ou cônicos, como anéis ou 
tubos. É controlado pelo software do laser. 

Buscador de foco 
Um segundo ponteiro laser permite medidas precisas de distância para 
a focagem sobre a peça, sem a necessidade de equipamento adicional. 

Lentes adicionais 
 Além das lentes padrão F 160, estão ainda disponíveis as lentes de 
distância focal F 100 e F 254. Elas podem ser trocadas a qualquer hora 
para variar o tamanho da área de marcação Você está otimamente 
equipado para todas as suas necessidades.

Caixa modular 
A caixa do Promarker 300 pode ser equipada com 
uma opção de passagem e cobertura lateral removível 
para marcar peças maiores e mais volumosas. (a opção 
de passagem faz com que a máquina obtenha classe 
laser  4). Por isso, o SpeedMarker 300 pode ser 
estendido usando opções de manuseio, tais como 
correias transportadoras ou tabelas de indexação 
rotativas. 

Galvos de alto desempenho 
Aumente a velocidade de marcação usando galvos de 
alto desempenho. Marque até 900 caracteres por 
segundo para uma produtividade ainda maior.

Mesa de trabalho 
O laser é montado, de forma estável, no Z-axis de movimento 
preciso. A mesa de trabalho é estática - ajustes de focalização e 
altura são feitos usando a cabeça lazer móvel. Isto signifi ca que a 
peça de trabalho sempre permanece posicionada com precisão no 
mesmo lugar. A mesa de processamento é extremamente robusta, 
estável e com baixa 
vibração. 

Z-axis mecânico ou controlado por software 
A confi guração ideal para sua aplicação: Selecione um 
Z-axis mecânico ou elétrico, que é controlado usando o software 
ou o teclado na própria máquina. 

Função autostart 
Pode começar uma tarefa laser automaticamente ao fechar a 
tampa. Assim economiza tempo e dinheiro nas tarefas do 
dia-a-dia.

SpeedMarker Laser 
A alta velocidade, laser de fi bra refrigerado a ar é livre 
de manutenção. Tal como acontece com todos os 
sistemas da Trotec, o design de alta qualidade garante 
maior durabilidade. 

Ponteiro laser 
O SpeedMarker 300 tem um ponteiro laser para a 
criação da peça de trabalho de forma rápida e com 
facilidade. Ele exibe, por exemplo, bordas e perfurações, 
e assim economiza tempo de preparação. 

Capacidades para integrar 
O SpeedMarker 300 tem várias entradas e saídas de 24 
V, permitindo que seja integrado em ambientes e 
sistemas de produção existentes.

A ferramenta universal para 
marcação industrial

O SpeedMarker 300 é a solução perfeita para marcação 
laser de classe 2 econômica e segura. O operador pode 
produzir grandes volumes de marcações laser, rápida e ergo-
nômicamente, com a mais pequena pegada. O coração da 
estação de marcação é o laser provado-e-testado, Speed-
Marker  laser de fi bra, livre de manutenção, que garante a 
marcação de alta qualidade em plástico e metais, em um 
campo de marcação de até 190 x 190 mm. O software laser 
SpeedMark desenvolvido especifi camente para a faixa 
SpeedMarker, permite que você crie seus próprios progra-
mas de marcação de forma simples e efi ciente para os seus 
processos de trabalho.

Estação de trabalho ergonômica para traba-
lhar sentado

Manejo simples de componente Acessório rotativo
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Desenvolvido para processos automatizados de marcação, 
o Speedmark fornece módulos do programa para as 
tarefas típicas de marcação (por exemplo, produção de 
números de série ou códigos). Estes são fáceis de ajustar e 
permitem a criação de programas de marcação feitos sob 
medida usando o controle de fl uxo gráfi co. De entrada 
direta simples à marcação completamente automatizada, 
tudo é possível - sem necessidade de treinamento 
especial.

• Processamento do conteúdo dinâmico das bases de 
dados
• Geração automática, consecutiva de códigos de 
barras.
• Interfaces de usuários personalizáveis
• Banco de dados de materiais para o gerenciamento 
de parâmetros de marcação
• Gerenciamento de direitos de vários usuários

Áreas típicas de aplicação incluem: 
• Marcação de componentes com números de série ou 
códigos 
• Marcação de logotipos em componentes individuais ou 
produtos fi nais 
• Gravação de placas de identifi cação 
• Marcação de ferramentas e consumíveis
• Aplicação de marcaçõess legais obrigatórios em 
  armas ou instrumentos médicos, por exemplo

O SpeedMarker 300 é adequado para todas as tarefas de 
marcação ao longo da cadeia de produção industrial. Ele 
marca metais e plásticos desde de 2 cêntimos de euro por 
marcação, e em menos de um segundo. Também é a 
ferramenta ideal para o processamento de materiais 
especiais, tais como as ligas de metal ou metais preciosos.

Um pacote de software para todas as suas necessidades: 
SpeedMark

Dimensões do campo de marcação 
A dimensão do campo de marcação depende da lente. 
Quanto maior o tamanho focal, maior o campo de marca-
ção.

Altura máxima da peça de trabalho
A altura do componente depende da lente. Quanto maior o 
tamanho focal, menor a altura do componente máximo.

F 100 campo de marcação 70 x 70 mm F 254 altura máx. 16 mm 

F 160 campo de marcação 120 x 120 mm F 160 altura máx. 171 mm 

F 254 campo de marcação 190 x 190 mm F 100 altura máx. 250 mm

Programas de marcação individuais projetados facilmenteInterface de usuário do SpeedMark

Alta rentabilidade para sua aplicação.



Detalhes técnicos do SpeedMarker 300

Dimensões gerais (L x  P x A): 572 x 851 x 646 mm

Campo máx. marcação 
(dependendo da lente)

190 x 190 mm

Velocidade máx. de processamento 10.000 mm/s (640 caracteres/seg)

Dimensões máx. da peça de trabalho 
(dependendo do eixo selecionado)

300 x 300 x 250 mm

Z-axis Z-axis mecânico
Z-axis controlado por software com servodrive

Fonte laser Laser pulsado, sem manutenção 
10, 20, 30 e 50 watt 
Refrigerado a ar

Comprimento de onda 1064 nm

Software SpeedMark

Estrutura mecânica Chassis totalmente embutido com sistema de segurança integrado duplo
segurança laser classe 2,(segurança laser classe 4 com opção passagem)
em conformidade com a CE 
Caixa de chapa de aço com revestimento lacado.

Ligação elétrica 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, máx. 600 W

Laser Trotec – desenvolvido e fabricado na Áustria

Marcações a partir de 2 cêntimos de euro 
por unidade

Gravação de fotografia pin-sharp em 
plásticos e metais

Projetos criativos para artigos promocionais

Marcar componentes com códigos 
e números de série

Produza seu próprio tipo de placas - mesmo 
os tamanhos de fonte de 1 ponto são clara-
mente legíveis.

Grave logotipos em uma ampla gama de 
peças pequenas

Trotec Produktions u. Vertriebs GmbH
Linzer Str. 156, A-4600 Wels, trotec@troteclaser.com
Tel. +43 / 72 42 / 239-7002, Fax +43 / 72 42 / 239-7380
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www.facebook.com/trotec

twitter.com/TrotecLaser
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