
 

 

Ruční vláknový značkovací laser s výkonem 20/30/50 W 

 
Katalogové číslo: 20 W     RC-RL2D-H20  

30 W     RC-RL2D-H30 
50 W     RC-RL2D-H50 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruční provedení vláknového značkovacího laseru pro průmyslové značení s výkonem 
20, 30 nebo 50 W. Unikátní řešení určené pro značení na rozměrné předměty nebo 
na hůře přístupných místech. 
 
Základem stroje je laserový zdroj propojený s pracovní galvohlavou optickým 
kabelem. Galvohalava může být umístěna buď v držáku na horní straně laserového 
zdroje, nebo ji lze jednoduše odpojit. Odpojenou galvohlavu lze libovolně natáčet a 
její pohyb je omezen jen dosahem optického kabelu.  Délka kabelu 150 cm zajišťuje 
dostatečný manipulační prostor galvohlavy při značení také na těžko přístupných 
místech. Toto řešení se uplatní zejména při značení potrubí, forem a dalších 



 

 

nadrozměrných výrobků. Součástí hlavy 
je pevné nastavení fokusu – laserovou 
hlavu tak stačí jen položit / přitisknout na 
značený díl a integrovaným tlačítkem 
spustit značení. Součástí dodávky je také 
malý výškově nastavitelný pracovní stůl 
pro značení drobných dílů. 
 
Značení vláknovým laserem je 
mimořádně rychlé a jemné. Šířka paprsku 
se při značení pohybuje podle použité 
pracovní plochy v rozmezí 0,01 – 0,03 
mm. Běžná rychlost práce pak pohybuje 
v jednotkách metrů za sekundu. Velkou výhodou značení na vláknovém laseru jsou 
nízké provozní náklady (laser nemá žádný spotřební materiál) a není třeba používat 
žádné speciální barvy a spreje (jako v případě CO2 laserů). Výsledkem práce je trvalé 
a nesmazatelné značení výrobku.  
  
Vzhledem k široké škále možností značení 
doporučujeme vždy před nákupem stroje 
konzultaci s našimi odborníky a případně 
otestování Vámi používaného materiálu v 
našich předváděcích prostorách. 

 
Stroj je dodáván včetně ovládacího 
softwaru, který umožňuje vytváření 
vlastních textů a obrazců pro značení a 
import běžných vektorových i bitmapových 
formátů (DXF, JPG, BMP, …). Samozřejmostí 
jsou možnost automatického sériového 
číslování a podpora automatizace pro 
načítání textových řetězců například 
z textových souborů nebo SQL databází.  
 
Pro obsluhu laseru je nutné připojit 
počítač nebo notebook s operačním systémem Windows XP nebo novějším. 
Připojení stroje probíhá pomocí USB rozhraní. Řídicí počítač může být volitelně 
dodán spolu s laserem. 
  

Volba výkonu 
 
Vhodný výkon záleží na značeném 
materiálu a způsobu využití stroje. 
Výkon 20 W je vhodný zejména pro 
značení oceli i nerezi a to zejména do 
povrchu kovu. Značení hliníku je časově 
náročnější.  
Výkon 30 W umožňuje značit i většinu 
dalších neželezných kovů a tvrdokovů. 
Značení je mnohem rychlejší. Materiál je 
možné značit i do hloubky. 
Výkon 50 W doporučujeme pro časté 
hluboké značení například forem nebo pro 
výrobu raznic. Ve srovnání s 30W laserem 
dojde k výraznému zkrácení časů práce. 



Technické parametry stroje 

Laserový zdroj 

Vlnová délka 1064 nm 

Výstupní výkon 20 / 30 / 50 W 

Modulační frekvence 

20 W: 30 – 60 kHz 

30 W: 30 – 60 kHz 

60 W: 50 – 80 kHz 

Galvohlava 

Maximální rychlost <= 8000 mm/s 

Rozlišení 0,01 mm 

Opakovatelná přesnost 0,0025 mm 

Ovládací program EZCAD Controll Card + software 

Systémové parametry 

Pracovní plocha 
110 x 100 mm 

kruh s průměrem 135 mm 

Minimální velikost objektu 0,3 m 

Minimální výška písma 0,3 mm 

Systém chlazení Nucené vzduchem 

Napájení 500 W,   230 V / 50 Hz 

Pracovní teplota 10 – 40 °C, bez kondenzace 


