
CO2 LASERY
mimořádná nabídka

Profesionální CO2 lasery v nabídce za mimořádnou cenu

Ceny jsou uvedené bez DPH.

Výkon laseru 80 – 150 W

Pracovní plocha 400 x 600 mm
600 x 900 mm
900 x 1 300 mm
1 000 x 1 600 mm

Typ pohonu Servo pohony

Max. rychlost 1 000 mm/s

Akcelerace 8 000 mm/s-2

Opakovatelná přesnost +/- 0,05 mm

Rozlišení 1 000 DPI

Chlazení Průmyslové vodní

Provozní napětí AC230 V±10%, 50 Hz

Jiné výkony na přání.

Pracovní plocha Cena

400 x 600 mm / 80 W

600 x 900 mm / 100 W

900 x 1 300 mm / 100 W

1 000 x 1 600 mm / 100 W

cena od

168 500 Kč
6.600 EUR

Jen do vyprodání zásob

168 500 Kč

194 900 Kč

209 900 Kč

229 900 Kč

Záloha 20 000 Kč
Dodání 02-03/2022



Eurazio Center je největší showroom laserů a CNC strojů v Evropě. Náš výběr zahrnuje vláknové lasery, CO2 lasery, 
frézky i ohraňovací lisy. Ať už řežete, obrábíte nebo značíte, najdeme pro vás ten správný stroj.

FIT EURAZIO s.r.o.
Za Stodolou 144, 251 01 Modletice
Česká republika

sales@eurazio.eu
www.eurazio.eu

Profesionální plně vybavený CO2 laser a laserová gravírka s pracovní plochou 400 x 600 až 
1 000 x 1 600 mm s volitelným výkonem 80 / 100 / 130 / 150 W. Stroj je vybaven na všech 
osách výkonnými servomotory. Díky tomu je chod laseru rychlejší a přesnější, než je tomu 
v případě krokových motorů. Laser je také vybaven pohyblivým pracovním stolem s rozsahem 
cca 230 mm. Samozřejmostí je ovládací software, technická dokumentace a splnění všech 
norem pro bezpečnost práce.

CO2 lasery jsou schopny běžně zpracovávat celou řadu organických materiálů. Nejčastější 
aplikací je pravděpodobně použití na dělení PMMA (plexisklových) desek, kde pracují rychle 
a čistě s materiálem o síle až 10 – 15 mm. Po vhodném přizpůsobení rychlosti pohybu hlavy 
v ovládacím programu si samozřejmě snadno poradí i s materiálem o znatelně větší síle. Mezi 
další často zpracovávané materiály patří u CO2 laserového řezání dřevo, překližka, guma, 
většina plastů či textilií.

Kromě dělení materiálu dovolují CO2 lasery i jejich značení, tedy gravírování. Značení 
lze kromě uvedených materiálů provádět také například na skleněných výrobcích. Pro 
gravírování sklenic či lahví je vhodné zařízení doplnit tzv. rotační osou, která nahrazuje 
pohyb jedné z os rotací značeného objektu.

Doporučená maximální tloušťka materiálů pro řezání

CO2 lasery je možné ovládat dodávaným programem 
RD Works včetně pluginu pro CorelDraw, zároveň jsou 
kompatibilní s ovládacím programem LightBurn.

Uvedené hodnoty jsou orientační. Vždy záleží na typu a kvalitě materiálu, požadované 
kvalitě řezu, použité laserové čočce a dalších faktorech.

Základní informace o stroji

Materiál / výkon 80 W 100 W 130 W 150 w

PMMA 10 - 12 mm 12 - 15 mm 13 - 18 mm 18 - 20 mm

Překližka 8 - 10 mm 10 - 12 mm 12 - 15 mm 15 - 18 mm




