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Lasersko gravirnI stroj WER-9060

Predstavjljamo vam univerzalni laserski relano-gravirni stroj DRM-9060 serije Star. Star serija spada med 

najmočnejše univerzalne laserske rezalnike na tržišču. Na tej  industrijski gravirni mašini lahko uporabljate 

docela skoraj vse možne materiale ki so na tržišču. Odlikuje ga njegova moč in vsestranska uporabnost. 

Odlično razmerje med ceno in kvaliteto!

Si želite laser ogledati v živo?
Odgovore na vsa dodatna vprašanja dobite na telefonski številki 
041 553 290. Dogovorimo se lahko tudi za ogled laserja v živo in sicer na 
naslovu : DRM d.o.o., Orleška 16, 6210 Sežana



UNIVERZALNI LASERSKI
REZALNIK DRM - 9060

Lasersko gravirnI stroj WER-9060

RUIDA V8 Kontrolni sistem
DRM-9060 laserski rezalnik poseduje 
izjemne procesne funkcije in 
enostavno vizualno operiranje, ki 
zadovolji še tako zahtevnega 
uporabnika!

Avtomatsko odstranjevanje 
materiala zunaj delovne površine
Univerzalni laserski rezalnik DRM 
9060 odstrani odvečno velikost 
obdelanega materiala, tako da je 
uporaba v vidika dolžine materiala 
neskončna.

Optimalna delovna površina
Delovna površina velikosti 
900mm×600mm ustreza zahtevam 
različnih velikosti materialov ter za 
različne potrebe.

Visoko procesni motor
Z 57 koračnim motorjem lahko 
gravirna hitrost laserja doseže 
1000mm/s rezalna hitrost pa se 
približa lahko 500mm/s.

H-Q Guide vodilo
Laser odlikuje kvalitetno vodilo izdelano 
iz nerjavečega jekla, gibljiva oblika 
drsnega ležaja, manjši koeficient 
trenja, večja natančnost, hitrejše 
delovanje s 57 koračnim motorjem.

Industrijska laserska glava
Laserska glava laserja je zaščitena 
in s tem ščiti pred prahom in 
ohranja lečo visoko prosojno.

Zvišan pokrov laserja
Laser ima zvišano višino s tem zadovolji 
zahteve po materialih ki zavzemajo 
zaradi svoje strukture več volumna.

3M jermenski trak
Jermenica  znane blagovne znamke 3M, 
zagotavlja daljšo življenjsko dobo. 
Visokokakovosten jermen ima manj 
raztezanja in deformacij, in kot takšen ne 
vpliva na natančnost delovanja.

Prezračevalni sistem
Zaščiti leče pred onesnaženjem dima in 
s tem  zagotovi prenos svetlobe, 
odstrani odvečno toploto in nečistoče 
ter prepreči ali zmanjša možnost 
zažiganja materiala.

Leče
Univerzalni laserski rezalnik DRM 9060 z 
visokokakovostnimi lečami zagotavlja 
natančnejše ostrenje žarka, lepši žarek 
in daljšo življenjsko dobo.

Laserska cev in osvetlitev
Laserske cevi znanih blagovnih znamk, 
kot so RECI, WEIJU, EFR, zagotavljajo 
stabilnost vira svetlobe. Žarnice imajo 
10.000 delovnih ur in so priznane 
blagovne znamke RECI.

Izhodiščna točka za delo
Sistem V8 določa spremenljivo 
izhodišče za delo, kar vam omogoča 
delo na kateri koli točki v delovnem 
območju.

Rezervni deli in zaloga
V našem centralnem skladišču (Orleška 16, 6210 Sežana), kjer si lahko v živo 
ogledate laser imamo stalno na zalogi tudi najbolj pogoste rezervne dele za 
optimalno delovanje laserja. Na zalogi imamo 80 in 100 W žarnice priznane 
blagovne znamke RECI z življensko dobo 10.000 delovnih ur. 

Na zalogi najdete tudi rezervne leče 18mm diametra in 63,5mm fokusne distance. 



Velikost laserja

SPECIFIKACIJE

Barva laserja

Delovna površina

Debelina graviranja

Debelina rezanja

Hitrost graviranja

Hitrost rezanja

Moč laserja

Tip laserja

Natančnost lociranja

Delovna platforma

Dvižni domet

Tip napajanja

Teža laserja

Pakiranje

Operacijski sistem 

Nadzorna programska oprema

Tip hlajenja

Zaščita pred vodo

Način pozicioniranja

1400×980×980mm

Sivo-rumen

900×600mm

2 mm (odvisno od materiala)

2 cm (odvisno od materiala)

1-1000mm/s

1-500mm/s

80W/100W

zaprta CO2 laserska cev

zaščitni sistem vodnega hlajenja

Da

rdeč laserski žarek

<=0.01mm

Honeycomb

0-250mm

AC220V/110V 50HZ

180kg

Standardno ohišje iz vezanega lesa

WindowXP/win7/8/10

Coreldraw/RUIDA V8

Lasersko gravirnega stroja DRM-9060

Več informacij na:

041 553 290



GRAVIRANJE REZANJE

Akril (pleksi steklo)

MATERIALI 

Les

Bambus

Steklo

Usnje

Papir

Guma

Tekstil

Plastika

Kovina

Kamen

Keramika

za Lasersko gravirni stroj DRM-9060

Več informacij na:

041 553 290



DODATKI
za Lasersko gravirni stroj DRM-9060

DODATKI KI JIH DOBITE OB NAKUPU LASERJA DRM 9060

     Zračna tlačilka                                Vodna tlačilka                        Škatla za pribor                            Izpušni ventilator

Kabel za povezavo                     Koleščki in vijaki                Napajalni        Izpušna           Cd-disk                     Ključi
                                                                                                          kabel               cev

Več informacij na:

041 553 290


