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Um sistema de laser, 

infinitas possibilidades de aplicações. 

Laser de CO2 de fibra integrados 

em uma Speedy.

setting

new
standards

Speedy 300 fl exx
Máxxima Flexxibilidade

marcação corte gravação
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A nova Speedy 300 fl exx é um sistema de laser único. Pela 
primeira vez, um laser de fonte de CO2 e de fi bra estão 
integrados em uma Speedy. Isto conduz a aplicações 
multifacetadas, liberdade e fl exibilidade para o cliente. Uma 
fonte de laser de CO2 está qualifi cada para gravar em 
plástico, madeira, borracha, vidro, couro e vários outros 
materiais. Para marcar metais e tingir plásticos,o laser de 
fi bra á a ferramenta apropriada.

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.

Mesa de vácuo
Fixa vários materiais à mesa de trabalho 
através de um vácuo suave. Isto reduz o 
esforço de manejo associado com a montagem 
mecânica (p.e. cola, ímãs) e oferece resultados 
de corte e gravação ainda melhores. Especial-
mente bem ajustado para materiais fi nos como 
película, folheados, papel, etc.

Um novo nível de fl exxibilidade:

Speedy 300 fl exx
Dependendo do material processado, as duas fontes de 
laser são ativadas alternadamente.

O ponto alto: Graças ao incomparável Trotec 
Flexx-Function ambas fontes de laser são ativadas em 
apenas um passo do processo. 

Trotec Flexx-Function 
Dois materiais, um passo: Com o Trotec Flexx-Function, 
a economia de tempo está garantida. Por exemplo, 
couro e metal podem ser processados em um único 
passo. O couro é gravado com a fonte laser de CO2, o 
metal pode ser marcado com o laser de fi bra. Peças de 
trabalho com materiais mixxturados podem ser marca-
dos e gravados facilmente.

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 posicio-
nando com precisão o trabalho antes de começar a 
gravar!

Laser de CO2 e fi bra 
Os laser de CO.2 e os laser de fi bra estão 
integrados na Speedy 300 fl exx. Escolha um 
laser de CO2 com potência laser 25, 30, 40, 
60, 75 ou 80 watt e combine como quiser: 
com um laser de fi bra 10, 20, 30 ou 50 watt.
Use ambas fontes de laser em uma única 
tarefa sem a necessidade de alterar manual-
mente tubos de laser, lentes ou foco. A 
revolucionária Speedy 300 fl exx aproveita o 
software laser patenteado JobControl. Atribui 
fonte fi bra ou CO2 através de um mapeamento 
de cores - simples e fácil de usar.

Lentes Flexx 
Use as lentes Flexx para gravar e marcar os 
detalhes mais fi nos com qualidade máxima. 
Adequado para ambos tamanhos de onda - fi -
bra e CO2.

Aparelho de gravação cilíndrica
Para gravação de objetos cilíndricos, cônicos ou esféricos 
como garrafas, copos, bolas ou canecas de até 480 mm de 
comprimento e 184 mm de diâmetro. Para uma máxima 
fl exibilidade, o aparelho de gravação cilíndrico inclinável está 
disponível com cones ou rolos (substituíveis). 

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 
JobControlTM .
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• Máxima proteção anti-poeira 
• Componentes da mais alta qualidade
• Trilhos de guia lineares
• Tempo de vida ultra-longo
• menos manutenção

InPack-Technology™

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

Controle do sistema de exaustão
Os proprietários do sistema de exaustão Trotec podem 
controlar automaticamente este sistema via JobControlTM. 
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.

Autofoco electro-ótico
A Speedy 300 oferece 3 variantes diferentes para 
uma ótima focalização no material: foco manual 
com indicador de foco, eletro-óptico com guardas 
de fotoelétrico ou via Software. Conveniência 
máxima para o operador através da focalização 
correta do feixe de laser na superfície da peça de 
trabalho.

Plataforma de trabalho (ferromagnética)
A plataforma de trabalho da Speedy 300 é tratada 
ferromagneticamente. Isto signifi ca que é fácil 
montar materiais fi nos como papel ou fi lmes usando 
retenção magnética.

Conversor de postscript
O único conversor de postscript converte arquivos Postscript 
EPS e PS, PDF, BMP, JPEG e arquivos TIFF em um formato 
“Trotec spool fi le”.

Sistemas de exaustão
É absolutamente recomendado um sistema de exaustão para 
uma operação ótima do laser. A Trotec oferece uma variedade 
de sistemas de exaustão, dependendo da aplicação. Eletrôni-
cos integrados especiais possibilitam controlar os sistemas de 
exaustão Trotec remotamente, através do software JobCon-
trolTM  .

Aumento de potência laser
A Speedy 300 pode ser upgraded para uma voltagem mais 
elevada, de forma econômica, a qualquer momento(laser de 
CO2 laser até 80 watt, laser de fi bra até 50 watt).

Proteção anti-poeira estendida
Para uma operação fi ável do seu sistema laser, é muito 
importante proteger os componentes sensíveis à poeira como 
motores e eletrônicos.  A Unique InPack-Technology é a 
resposta a isso. A proteção anti-poeira protege também os 
eixos programáveis da poeira. Também oferece proteção 
suplementar no processamento de materiais produtores de 
poeira e resíduos. 

Lentes adicionais
 Dependendo da aplicação, podem ser usadas 
lentes com diferentes tamanhos de foco para 
uma gravação e corte perfeitos. ,. (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 e 5 polegadas)

Sensor de temperatura
Alguns materiais (p.e. acrílicos) podem infl amar-
se no processamento a laser – especialmente 
durante operações de corte. Em caso de perigo 
iminente, um sinal acústico é emitido e conse-
quentemente assegura a maior segurança 
possível daoperação laser.

Sistema de visão i-cut®

Resultados perfeitos ao cortar materiais impres-
sos (acrílico, MDF, poliéster, cartão e muitos 
mais). Marcas de registro são impressas ao longo 
da imagem. Uma câmera é montada na cabeça 
processadora da Speedy 300 e registra as 
dimensões do design impresso por “leitura” das 
marcas de registro antes de processar o corte.

A Tecnologia InPack é uma combinação dos compo-
nentes da mais alta qualidade para um tempo de vida 
ultra longo, com a proteção da ótica e de todos os  
componentes sensíveis. Os sistemas Trotec são 
projetados para um desgaste por uso mínimo. Nossos 
padrões de qualidade no projeto e na fabricação 
garantem que sua Speedy 300 estará disponível por 
anos de produção intensa e livre de problemas. 
Esqueça os custos extra de peças de reposição que 
precisam de ser substituídas regularmente nos 
sistemas da competição. Tudo isso somado a um custo 
total de propriedade mais baixo oferecem o tempo de 
vida de cada sistema de laser Speedy 300.



Detalhes técnicos da Speedy 300 fl exx

Endereço da
empresa

Laser Trotec – desenvolvido e fabricado na Áustria

Dimensões gerais (L x  P x A): 1090 x 890 x 590 mm

Área de trabalho: 726 x 432 x 200 mm

Velocidade máx. de gravação: Laser de CO2 : 355 cm / segundo, aceleração 5g
laser de fibra: 200 cm / segundo, aceleração 5g

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

Concepção mecânica: Chassis totalmente embutido com sistema de segurança integrado segurança 
laser classe 2,
 sem manutenção,  em conformidade com a CE
, servomotor DC sem escova
InPack-TechnologyTM

Concepção laser: Laser de CO2  fechado com 25, 30, 60 ou 75 watt
laser de fibra com 10, 20, 30 ou 50 watt

Peso: aprox. 203 kg (dependendo da potência do laser)

Exemplos de aplicações laser de CO2 

Exemplos de aplicações laser de CO2 e laser de fibra Exemplos de aplicações laser de fibra
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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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