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Epilog Laser vyrába vysoko výkonné CO2 a fiber - vláknové laserové
      systémy, ktoré produkujú bezkonkurenčnú kvalitu gravírovania,
           rezania a označovania. Máme tiež najuznávanejšie servisné
               tímy technickej podpory v tomto odvetví. Sme odhodlaní
                  pomáhať naším zákazníkom uspieť - pred, počas a po
                     predaji.

                       Pozrite si našu brožúru a dozviete sa viac o našich
                         laserových systémoch a zistite, prečo sú lasery
                        Epilog tou najlepšou voľbou pre zákazníkov už viac
                        ako 20 rokov.

                       Po prezretí našej brožúry zavolajte nášmu predajnému
                     tímu na +421 56/689 4363 (+421 911 400 357) alebo
                   pošlite email na uhal@uhal.sk s prípadnými otázkami.
                
              
               



Epilog Laser
V roku 1988 sa stal Epilog Laser vôbec prvým výrobcom
maloformátových systémov laserového gravírovania. 
Revolučné systémy firmy Epilog otvorili oči svetu nielen 
v tom, čo všetko sa mohlo pomocou lasera vyrábať, ale aj 
to, ako je ľahké laser používať. Po mnohých prvenstvách 
v laserovej technológii, Epilog je synonymom pre kvalitné 
maloformátové laserové systémy.

Aj napriek tomu, že spoločnosť Epilog Laser značne vzrástla 
v posledných dvoch desaťročiach, základné hodnoty, 
ktoré boli pri jej vzniku, zostávajú rovnaké. Sme hrdí na to, 
že svetovo najlepšie preukázateľné a najspoľahlivejšie 
laserové systémy sú 100% navrhnuté, skonštruované, 
vyrobené a obsluhované z našich svetových ústredí v meste 
Golden, štát Colorado, USA.  

Zaväzujeme sa :

• Zostavením laserových systémov najvyššej kvality
Každý stroj, ktorý vyrábame, je vytvorený z dielov a ma-
teriálov tej najvyššej kvality. To znamená, že od rýchlos-
ti našich laserov, cez ich kvalitu gravírovania a dlhú ži-
votnosť nenájdete lepšie zostavené stroje na trhu. 

• Zaistením najlepšieho distribučného tímu
Náš predajný tím je s Epilogom dlhšie než akýkoľvek iný
tím a väčšina našich distribútorov je s nami už od nášho
samého začiatku. Taktiež vás uisťujeme, že s nami vždy
budete mať tých najskúsenejších odborníkov na predaj 
a servisnú podporu, a to dlho po tom, ako sa uskutoční
prvý predaj.

• Pomocou uspieť vám vo vašej firme
Epilog je známy poskytovaním najlepších popredných
školiacich programov a zdrojov informácií pre svojich 
zákazníkov. Naša webová stránka obsahuje sekciu
Sample Club (klub užívateľov) s voľnými súbormi na 
stiahnutie (vytvorené používateľmi našich strojov), tech-
nickú knižnicu s informativnými článkami ako postupo-
vať, ako aj našu komplexnú sekciu Whitepaper (odbor-
ných článkov). A navyše Epilog ponúka virtuálny výcvik 
a  pravidelne poskytuje praktické vzdelávacie kurzy.

• Poskytovaním technickej podpory, ktorá prekoná 
vaše očakávania
Náš technický tím je uznávaný v rámci daného odvetvia 
ako najúčinnejší a s najlepšími vedomosťami. Naši špe-
cialisti vám môžu pomôcť pri riešení akýchkoľvek problé-
mov, s ktorými sa môžete stretnúť, a takisto vám môžu 
poskytnúť podporu na to, ako dosiahnuť lepšie gravíro-
vacie výsledky. Od objednávacej časti po technické 
otázky, náš tím technickej podpory je tu pre vás, aby 
vám pomáhal pri každom vašom kroku. 

Čo je CO2 laserový systém?

Najlepší spôsob ako opísať, ako naše lasery pracujú, 
je porovnať systém s vašou tlačiarňou. Používajúc 
podobnú technológiu, gravírujete obrázky, ktoré 
obvykle tlačíte na papier, ale namiesto papiera 
vlastne vypaľujete laserovým lúčom, ktorý gravíruje 
a reže do rôznych  materiálov.

Laserový lúč je tvorený zmesou plynov, pričom pre-
vláda CO2 a pomocou elektronického signálu sa
vytvára veľmi intenzívny lúč neviditeľného svetla.
Lúč je zacielený naším neuveriteľne presným riadia-
cim pohyblivým systémom, ktorý reže a gravíruje
takmer všetok materiál, ktorý si len dokážete pred-
staviť.

Naše systémy sme navrhli tak, aby boli čo najbez-
pečnejšie a najľahšie na použitie pre takýto druh
zariadenia na trhu. Vybavenie Epilogu vám umožňuje
vytvárať obrázky z akéhokoľvek Windows   softvéru
a “tlačiť” laserovým systémom. Akýkoľvek obrázok,
ktorý viete vytvoriť na vašom počítači, môže byť vy-
gravírovaný alebo vyrezaný.
 
Okrem toho sú všetky naše systémy spoľahlivo za-
bezpečené a môžu byť použité v akomkoľvek prostre-
dí - od dielne, cez vašu kanceláriu až po váš domov.

®
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Obchodné  
Príležitosti  

Gravírovanie elektroniky
Gravírovanie a rezanie dreva
Gravírovanie mramoru a kameňov
Gravírovanie skla
Reklamné darčeky
Gravírovanie na laptopy a MP3 prehrávače
Svadobné oznámenia
Menovky na dvere, stoly a pod.
Textilné aplikácie a nášivky
Hračky a hry
Drevené modely
Fotoalbumy
Sviatočné dekorácie
Laserom rezané pohľadnice a pozvánky
Šperky na zákazku
Firemné a športové trofeje
Plexi plakety
Fotorámčeky
Suveníry
Gravírovanie zrkadla
Architektonické modely
Psie známky vyrobené na zákazku
Intarzie a nábytkárske doplnky
3D modely
Gravírovanie a rezanie denimu a textílií
Gravírovanie fotografií do materiálov
Gravírovanie čiarového kódu
Gravírovanie loga a značenia na súčiastky
Identifikácia súčiastok
Označenia lekárskych súčiastok
Výroba informačných a reklamných tabúľ
z plexi a dreva

A oveľa viac!

Stačí len jeden nápad.
Rôzne produkty je možné vygravírovať laserom, nie je 
preto sa čo čudovať, že existuje tak veľa úspešných 
firiem pôsobiacich v odvetví laserového gravírovania.
Naozaj stačí len jeden výborný nápad, ktorý je dobre 
propagovaný na trhu k vytvoreniu úspešného podnikania.

*

* CO2 lasery môžu značiť surové kovy pomocou špeciálneho
   náteru cermark alebo thermark. 

Gravírovanie Rezanie
Drevo x x
Akryl (plexi) x x
Sklo x
Kovy s povrch. úpravou x
Keramika x
Delrin (špeciálny plast) x x
Textil x x
Koža x x
Mramor x
Podkladové tabule x x
Melamín x x
Papier x x
Mylar (špeciálny plast) x x
Lepenka x x
Guma x x
Drevená dyha x x
Sklolaminát x x
Natierané kovy x
Dlaždice x  
Plasty x x
Korok x x
Corian (umelý mramor) x x
Eloxovaný hliník x
Twill (textília) x x
Nerezová oceľ *
Mosadz *
Titán *
Kov bez povrch. úpravy *

Navrhnutý pre univerzálnosťNavrhnutý pre univerzálnosť

*
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Čo budete vytvárať?  
Laserové systémy Epilog sú univerzálne a viete pomocou nich vyrábať výrobky najvyššej kvality. 
Gravírovacie možnosti sú nekonečné! 
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Ethernet/USB/Bezdrôtové pripojenie
Ešte nikdy nebol navrhnutý laserový systém, ktorý je tak ľahko nastaviteľný,
ako je to v prípade laserových systémov Epilog. Všetky laserové systémy od
spoločnosti Epilog sú skutočné sieťové zariadenia s plnohodnotným Ethernet
pripojením (ktoré je 16-krát rýchlejšie ako USB pripojenie), USB pripojením
alebo je možné pripojenie cez wi-fi router. Navrhli sme laser tak, aby pracoval
ako tlačiareň, pričom je dostatočne bezpečný pre použitie v kancelárskom
prostredí.   

Navrhnite svoj výrobok v softvéri podľa vlastného výberu
Navrhli sme lasery pre prácu s najlepším grafickým programom, ktorý je k dispozícii - ten, ktorý už používate! Náš
softvérový dizajn vám umožňuje použiť takmer akýkoľvek softvér používaný vo Windows   , pomocou ktorého navrhujete 
vaše projekty, takže svoj čas trávite učením sa gravírovať a vyrezávať a nie učením sa nového softvéru. CorelDRAW,
Illustrator, Photoshop, AutoCAD a veľa ďalších programov môže byť použitých na vytvorenie vašich návrhov. Čo to pre vás
znamená? Flexibilitu. Ktokoľvek, kto vie pracovať s počítačom, môže pracovať s laserom. Nevyžaduje sa žiadny dlhý a drahý
tréning pre zvládnutie práce na vašom lasery.
   

®

Výrobné nápady: Vzory projektov od Epilogu
Hľadáte pomoc pri nápadoch pre vaše výrobky? Každý mesiac Epilog
uverejňuje na svojej web stránke nové gravírovacie a rezacie projekty, 
ktoré boli vytvorené zákazníkmi alebo aj priamo vo firme Epilog. 
Vytvorené projekty si môžete stiahnuť zdarma v našej sekcii Sample 
Club (klub zákazníkov). Ak máte záujem o opakované školenie alebo 
nové technické informácie, pozrite si sekciu Virual training tréning, 
technickú knižnicu a do sekcie vzdelávania, aby ste čo najviac využili 
váš laserový systém.  

Ethernet USB Wireless

Nastavte si stránku
Vytvorte novú stanu v grafickom
softvéri a nastavte veľkosť strany
tak, aby zodpovedala veľkosti
výrobku, ktorý budete gravírovať. 

Importujte obrázok
Otvorte obrázok, ktorý vám váš 
zákazník poslal. Môže to byť 
akýkoľvek grafický formát - čím 
je však kvalita vyššia, tým lepší 
bude výsledok gravírovania!

Pridajte text
Pridajte ľubovoľný text a 
dokončte svoj návrh tak, ako
by ste tlačili obrázok na
papier.

Ako vytvoriť projekt

Výrobné nápady: Vzory projektov od Epilogu
Hľadáte pomoc pri nápadoch pre vaše výrobky? Každý mesiac Epilog
uverejňuje na svojej web stránke nové gravírovacie a rezacie projekty, 
ktoré boli vytvorené zákazníkmi alebo aj priamo vo firme Epilog. 
Vytvorené projekty si môžete stiahnuť zdarma v našej sekcii Sample 
Club (klub zákazníkov). Ak máte záujem o opakované školenie alebo 
nové technické informácie, pozrite si sekciu Virual training tréning, 
technickú knižnicu a do sekcie vzdelávania, aby ste čo najviac využili 
váš laserový systém.  

Ako vytvoriť projekt

Možnosti umiestnenia vášho výrobku na pracovnej ploche
Pre najjednoduchšie umiestnenie výrobku na pracovnej ploche sme
navrhli systémy s premenlivou nulovou (začiatočnou) polohou alebo
stredovou polohou začiatku gravírovania alebo rezania. U neobvyklých
tvarov alebo tvarovo zložitých výrobkov môžete pohybovať laserovou
hlavou jednoducho rukou a posunúť ju priamo na miesto, kde chcete
začať gravírovať alebo rezať. Váš nulový (začiatočný) bod rezania môže
byť buď ľavý horný roh grafiky, stred grafiky, stred ľavého okraja gra-
fiky alebo stred vrchného okraja grafiky. 

Funkcie navrhnuté pre najrýchlejšie a najjednoduchšie spustenie práce 
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Tlačte laserom
Odošlite obrázok do laserovej 
gravírky ako do tlačiarne. Ovládačom
tlačiarne vyberte parametre lasera, 
ktoré chcete použiť alebo zvoľte
uložené nastavenia pre materiál z 
rozsiahleho zoznamu Epilogu. 

A začnite gravírovať
Vyberte súbor pre laser, položte 
váš materiál na gravírovanie do
stroja, zavrite dvere a stlačte
GO (ŠTART). Laser sa postará 
o zvyšok!

Laserové užívateľské rozhranie - tabuľka nastavenia lasera
Pri navrhovaní projektu pre laser sa ovládač tlačiarne stáva vašou styčnou plochou stroja. Ak je toto rozhranie ľahko
ovládateľné, váš laser sa stáva produktívnejším, a tak môžete rýchlo využiť všetky vlastnosti tohto systému. Tabuľka
nastavenia lasera od Epilogu bola navrhnutá tak, aby využívala širokú škálu populárnych softvérových balíkov od
spoločnosti Windows   , ktoré už používate. Takisto ľahko ovládate všetky parametre lasera veľmi intuitívnym a
užívateľsky prívetivým ovládačom tlačiarne, ktorý bol vôbec doposiaľ navrhnutý.

® 

• Využite naše špeciálne Photograph Dithering Patterns
(fotografické rastrové výplne) pre najdetailnejšie graví-
rovanie fotografií 
Použite náš ľahko nastaviteľný Stamp Mode (pečiatkový
program) alebo 3D program na vytvorenie 3D reliéfov
Použite našu funkciu Color Mapping (farebné mapovanie)
pre vykonanie viacerých laserových operácií počas jednej
práce

• 

• 

Vytvorte si vlastný zoznam nastavení pre gravírovanie 
rôznych typov materiálov 

• Stiahnite si naše odporúčané nastavenia pre rôzne ma-
teriály a potom si ich upravte podľa vašich potrieb.
Vykonávajú rozliční členovia vášho tímu rovnakú prácu? Uistite sa, že každý výrobok má rovnako profesionálny 
vzhľad, tým že ste použili rovnaké nastavenia, ku ktorým ste dospeli testovaním rôznych materiálov.
Máte nastavenie, ktoré je ideálne pre vygravírované fotografie do javorových dosiek? Uložte všetky vaše laserové
parametre do tohto zoznamu nastavení pomocou štandardného Windows    naformátovaného súboru. Vaše naj-
cennejšie údaje o akomkoľvek výrobku môžu byť ľahko obnovené jednoduchým kliknutím tlačidla. 

• 

• 

cennejšie údaje o akomkoľvek výrobku môžu byť ľahko obnovené jednoduchým kliknutím tlačidla. 

5

® 



Epilog Zing 16 Laser
Laserový systém s malými rozmermi, pre začiatočníkov,
ktorý je ideálny pri začatí podnikania alebo pri práci z domu.

• Dostupné ceny pre užívateľov
• 406 x 305 mm pracovná plocha je v skvelej veľkosti

pre obyčajné gravírovanie individuálnych kusov
• Voľba výkonu 30 alebo 40 wattov 

Epilog Zing 24 Laser
Väčšia pracovná plocha a viac funkcií robia tento laser
dostupnou voľbou pre tých, ktorí potrebujú viac funkcií
ako stroj pre začiatočníkov. 

• 
• 

610 mm x 305 mm pracovná plocha
Radiance™ High-Resolution Optics (patentovaná optika
vysokého rozlíšenia) pre menší priemer laserového
lúča na celej pracovnej ploche
Voľba výkonu až do 60 wattov pre rýchlejšie gravíro-
vanie a rezanie hrubších materiálov
Epilog Super-Silent    (super tiché) chladiace ventilá-
tory laserovej trubice pre tichšiu prevádzku
Otváracie predné dvierka pre ľahší prístup a vloženie
materiálu do pracovného priestoru 

• 

• ™  

• 

Cenovo dostupné, vysoko kvalitné gravírovanie
Lasery Epilog Zing sú síce lasery pre začiatočníkov, ale zákaznik
nie je ochudobnený o profesionálnu kvalitu práce. Sme dobre 
známi ako výrobcovia laserových systémov s bezkonkurenčnou 
kvalitou gravírovania a toto platí aj pre sériu Starter Zing 
laserov. 

Jednoduché nastavenie a začatie gravírovania
Ak už používate akýkoľvek grafický softvér, môžete začať
pracovať na laseri Zing takmer okamžite. Stačí nainštalovať
ovládač tlačiarne a začať vytvárať vaše výrobky! 

• Neexistuje žiadny špeciálny softvér, ktorý by bol potrebný
sa naučiť (žiadne drahé školenia nových zamestnancov!)

• Prijímite voľný a trvalý prístup do nášho virtuálneho vzdelá- 

• 
vacieho tréningu 
Pripojte svoj laser cez USB alebo Ethernet pripojenie, prípadne

Epilog Zing Starter Séria
Zing Starter Séria je naša rada plne vybavených, vysoko
kvalitných laserových systémov, ktoré sú ideálne pre
začiatočníkov v gravírovaní alebo pre tých, ktorí pracujú
v rámci obmedzeného rozpočtu.

Cenovo dostupné, vysoko kvalitné gravírovanie
Lasery Epilog Zing sú síce lasery pre začiatočníkov, ale zákaznik

známi ako výrobcovia laserových systémov s bezkonkurenčnou 

Prijímite voľný a trvalý prístup do nášho virtuálneho vzdelá- 

Pripojte svoj laser cez USB alebo Ethernet pripojenie, prípadne
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Začnite podnikať s Epilog 
Zing laserom!

Zing laser sa stáva rýchlo obľúbený
pre tých, ktorí chcú začať výnosný
biznis. Cenovo dostupná cena v 
kombinácii so systémovou všestran-
nosťou je ideálnou kombináciou.
Navyše s mesačne nízkymi leasing-
ovými mesačnými splátkami stačí
pracovať na laseri 3-4 hodiny mesačne
a zarobíte na mesačnú splátku.

Kontaktujte svojho predajcu pre 
informácie ohľadom leasingu. 

Prečo Epilog Zing laser?
Prečo je práve Epilog Zing laser zo všetkých lacných
laserových systémov na trhu tá najlepšia voľba pre
väčšinu kupujúcich? 
Zing laser je unikátny svojou schopnosťou poskytnúť 
vám gravírovanie a rezanie s vysokým rozlíšením 
za veľmi nízku cenu.  

• Laser môžete pripojiť na niekoľko počítačov
pomocou štandardného ethernetového priojenia.
Dostanete vynikajúce školenie od svojho distri-
bútora, ktorý vám vysvetlí ukážkové projekty 
a profesionálne vás vyškolí na prácu s vaším 
laserom.
Naša kvalita “vyrobené v USA” je neporovnateľná
s konkurenčnými výrobkami.
Máme bezkonkurenčný servisný tím technickej
podpory, ktorý vás dostane a udržuje v prevádzke. 

• 

• 

• 

Ohromujúce gravírovacie výsledky vám zaručia 
udržanie si zákazníkov, ktorí sa k vám budú vraciať. 
Bez obmedzujúcej kvality vám Epilog umožňuje 
získať stroj, ktorý potrebujete za cenu, ktorú si 
môžete dovoliť. 

Vygravírujte obrázok s vysokým rozlíšením na 
Zingu a na konkurenčnom stroji a uvidíte, že Zing 
laser je voľbou pre vysoko kvalitné gravírovanie 
s najrýchlejšími rýchlosťami pre laserový systém 
začiatočníckej úrovne. 

Epilog Zing Laser - najčastejšie kladené otázky 
Tu sú niektoré z najviac frekventovaných otázok, ktoré
dostávame ohľadom Zing lasera: 

Otázka: Môže vaša rada Starter vytvoriť rovnakú kvalitu
gravúry, ktorú vidím v ostatných produktových radoch
Epilogu?

Odpoveď: Áno! Dokonca aj naša slávna vzorka aztécke-
ho kalendára je vygravírovaná na Zing laseri. Zing nie je
tak rýchly ako naša séria Elite, ale kvalita obrazu je čistý
Epilog. Jedine pri zväčšení lupou by ste mohli zistiť
vyššiu kvalitu gravírovania lasermi série Elite.

Otázka: Funguje rovnaký laser na každom materiáli,
ktorý propagujete?

Odpoveď: Áno! Od dreva, cez akryl, mramor, sklo,
stačí si len upraviť nastavenia rýchlosti a sily pre rôzne
druhy materiálov, na ktoré chcete gravírovať.

Otázka: Môžem zarobiť peniaze so Zingom?
 

Odpoveď: Áno! Osobný prístup a prispôsobenie
výrobkov je vysokou požiadavkou a dodáva úžasnú
hodnotu akéhokoľvek výrobku, ktorý vytvoríte. 

Otázka: Ako náročné je začať gravírovať na Zingu?

Odpoveď: Ak viete, ako používať grafický softvér,
môžete začať v priebehu niekoľkých minút. Spočiatku
bude trochu potrebné použiť metódu pokus-omyl, aby
ste sa naučili aká sila a rýchlosť je potrebná na použitie
rôznych materiálov. V manuáli dodávanom ku stroju už
máte tabuľku odporúčaných nastavení rýchlosti a výko-
nu pre rôzne druhy materiálov, ktorá vám v začiatkoch
veľmi pomôže.
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 Zing 16 Zing 24
Červený navádzací lúč:
Laserová tabuľka nastavení v počítači:
Waveguide laserové trubice:
Vysokorýchlostné krokové motory:

Rastrovo/Vektorovo farebné mapovanie:

Roletový ofuk:
Nastavenia pre 3D gravírovanie, pečiatky a rezanie:

Možnosti pripojenia:

Šošovky odolné do 500 Wattov:
Pohyblivá východisková poloha:

“Vyrobené v USA” - najvyššia kvalita:

Super Silent (super tiché)  ventilátory:

Patentovaná optika vysokého rozlíšenia:

Otváracie predné dvierka:

Možnosť pripojenia rotačného nástavca:

 
Poskytuje viditeľný červený laserový lúč, ktorý pomáha pri presnom zameraní polohy
laserovej havy.
Ovládač tlače, kde si môžete vybrať z mnohých funkcií v Zingu.
Dlhá životnosť, celokovové laserové trubice pre gravírovanie vyššej kvality.
Rýchlejšie krokové motory, ktoré zaručujú presné polohovanie pri
gravírovaní, čo sa odráža na vysokej kvalite gravúry.
Zmeňte svoju rýchlosť a výkon pomocou nastavenia rôznych parametrov pre 
rôzne farby vo vašej grafike.
Odstráňuje teplo a horľavé plyny z reznej plochy po celej šírke pracovnej plochy.

 Vygravírujte/orežte pečiatky alebo vytvorte 3D reliéf do vášho materiálu.

USB alebo Ethernet pripojenie alebo bezdrôtové pripojenie s wi-fi

Najvyššia kvalita šošoviek poskytuje dlhú životnosť a vyššie rozlíšenie.

Variabilné nastavenie nulového bodu. Gravírujte materiál s nepravidelným tvarom 
jednoducho tým, že nastavíte vlastnú nulovú polohu - začiatok gravírovania.

100% navrhnuté, skonštruované a zostavené vo výrobnom závode v meste Golden, 
štát Colorado, USA.

Tichá prevádzka. Výkon ventilátorov sa zvyšuje a znižuje podľa zohrievania laserovej 
trubice.

Zmenšuje priemer laserového lúča, čím sa zvyšuje rozlíšenie gravúry. Poskytuje 
vyššie rozlíšenie optiky pre detailné gravírovanie.

Ľahký prístup do pracovného priestoru lasera.

Gravírovanie pohárov a hrnčekov pri ich súčasnom otáčaní, čím je možné ich 
gravírovanie po celom obvode.

x x
 x x

 
x x

 x x

 x x
 x x

 x x

 
x x

  
x x

 
x x

 x x
 

x x 
x 

x 

x

Roletový ofuk
Stlačený vzduch je vháňaný do tenkej rúrky, ktorá má na spod-
nej časti nahusto vedľa seba vyvŕtané otvory pozdĺž celého ra-
mena v osi X (zľava do prava). Týmto vzniká akási vzduchová
opona, ktorá zháša plameň počas rezania alebo gravírovania,
čím sa výrazne znižuje riziko horenia a zuhoľnatenia pri práci
s materiálmi akými sú drevo, akryl a guma.

Ofuk je možné pripojiť na štandardný vzduchový rozvod, pričom
je potrebné iba zabezpečiť maximálny vstupný tlak 2 Atm. alebo
pripojením samostatného kompresora, ktorý ponúka Epilog.

Vlastnosti lasera Epilog Zing -  vybavený funkciami, ktoré vám pomôžu uspieť.

Systém Crystal Clear™ Optics

Ak sa niektorá časť systému znečistí počas jeho používania,
žiadna z ďalších častí nemôže dostatočne fungovať. S týmto
vedomím sme navrhli systém Crystal Clear™ Optics (kryštáľovo
čistej optiky), aby sme zaručili roky výnimočného výkonu.

Šošovky priemyselného stupňa ZnSe a jednokryštáľové silikó-
nové zrkadlá testované na viac ako 500 wattov sa používajú vo
všetkých naších laserových systémoch. Navrhli sme systém
s ľahko vymeniteľnými šošovkami pre rýchlu a ľahkú údržbu
bez použitia náradia.

 

Otvory roletového 
ofuku pozdĺž celého
ramena v osi X
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Waveguide laserové trubice
Rôzne typy laserových trubíc vyrábajú rôzne druhy laserových lúčov.

 
Oválny tvar lúča, nestabilný výkon a pomalé spínacie časy, to všetko
prispieva k zlej kvalite gravírovania. Gravúra nie je ostrá a čistá. Vďaka

 
laserovým trubiciam Waveguide použitých v laseroch Epilog, je zaručený

 
presný kruhový prierez laserového lúča, stabilný výkon a rýchle spínacie

Waveguide laserové trubice:
• Vytvárajú najlepšiu kvalitu lúča v tomto odvetví (presný kruhový 

• 

tvar, stabilný výkon)
• Majú vyšší tlak zmesi plynu CO2
• Fungujú s rýchlejšími spínacími časmi s menšími prestávkami  

Voliteľné príslušenstvo lasera Epilog Zing 

Vysokorýchlostné krokové motory
Zing Laser Starter séria využíva vysokorýchlostné krokové motory, 
ktoré veľmi presne polohujú laserovú hlavu, čím vzniká gravúra
vysokého rozlíšenia a ostrých detailov. Sú navrhnuté tak, aby boli
cenovo dostupné, ale aby spĺňali najvyššie kvalitatívne požiadavky,
ktoré zákazníci očakávajú od výrobkov firmy Epilog.

Vector Grid - rezacia mriežka
Ak budete rezať materiály ako preglejka, plexi, rôzne 
druhy plastov, rezacia mriežka bude váš nenahraditeľný 
pomocník. Materiál, ktorý leží na rezacej mriežke, sa do-
týka mriežky na jej hranách a umožňuje prechod hlboko 
pod materiál. Tým sa dramaticky znižuje opálenie zadnej 
strany materiálu. Vzdušný priestor pod rezacou mriežkou 
je pripojený k odsávaniu, a tým sa ľahko odvádza dym a 
prach z priestoru lasera.

Červený navádzací lúč
Je to jedna z najobľúbenejších funkcií naších zákazníkov, pretože  
poskytuje viditeľný červený laserový lúč - laserové ukazovátko, 
ktoré udáva presnú polohu začatia gravírovania alebo rezania. Je 
to veľmi dobrá pomôcka najmä pri gravírovaní tvarovo zložitých
predmetov. 

Zing 24 Rotačný nástavec
Dovoľuje gravírovať vínové fľaše, hrnčeky, poháre a rôzne iné
pravidelne rotačné predmety až do priemeru 133.4 mm na laseri
Zing 24. Ustavenie predmetov do rotačného nástavca je veľmi
ľahké, stačí ich položiť vodorovne na otočné valčeky. Tento 
systém umožňuje veľmi rýchlu výmenu gravírovaných predmetov
bez nutnosti prepočítavať priemery predmetov a uhlové rýchlosti.
Navyše, jedna strana rotačného nástavca je výškovo nastaviteľná,
čím je možné vyrovnať zošikmenie napr. u kužeľových pohárov,
čo umožňuje gravírovať ich celú plochu v rovnakej špičkovej 
kvalite.

Vzduchový kompresor
Pripojením vzduchového kompresora od Epilogu na ofu-
kový systém dostanete rovnomerný prívod vzduchu po
celej gravírovacej šírke. Tento vysoko kvalitný kompre-
sor vám pomôže k dosiahnutiu excelentných rezacích
výsledkov na vašom laseri. Vzduchový kompresor vy-
tvára tlak 2 Atm., ktorý je potrebný pre dosiahnutie kvalit-
ného rezu. Tento kompresor je navyše aj mimoriadne
tichý. 

je pripojený k odsávaniu, a tým sa ľahko odvádza dym a Navyše, jedna strana rotačného nástavca je výškovo nastaviteľná,
čím je možné vyrovnať zošikmenie napr. u kužeľových pohárov,
čo umožňuje gravírovať ich celú plochu v rovnakej špičkovej 
kvalite.

Pripojením vzduchového kompresora od Epilogu na ofu-

tvára tlak 2 Atm., ktorý je potrebný pre dosiahnutie kvalit-
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časy. To je hlavným tajomstvom kvality a ostrých detailov, ktoré posky-
pskytujú lasery Epilog. 

Sú celokovové (nie zo skla!) a majú dlhú životnosť



Legend Elite Séria laserových systémov
Mini 18 Laser

Mini 24 Laser

Helix 24 Laser

Potrebujete väčšiu pracovnú plochu ako má laser Mini 18, ale napriek
tomu chcete výbavu a kvalitu série Legend Elite? Rozhodnite sa pre
laser Mini 24, ktorý disponuje pracovnou plochou 610 x 305 pri
hrúbke materiálu 139,7 mm. 

• V cene máte Radiance™ High-Resolution Optics (patentovaná
optika vysokého rozlíšenia) pre dosiahnutie najmenšieho prie-
meru laserového lúča na celej pracovnej ploche.

• Voľba výkonov až do 60 wattov pre rýchlejšie gravírovanie a re-
zanie hrubších materiálov

• Otváracie predné dvierka pre ľahší prístup a vloženie materiálu do
pracovného priestoru

• Pri vybratí pracovnej dosky sa zvýši hĺbka pracovnej plochy na 203 mm

Hľadáte systém, ktorý predstavuje najnovšiu technológiu s vyššou 
rýchlosťou gravírovania ako séria Starter, no aj naďalej vám stačí menšia 
pracovná plocha? Laser Mini 18 je ideálny na vstup do našej Legend Elite rady. 
Má pracovnú plochu 457 x 305 pri hrúbke materiálu 102 mm. Vzhľadom 
k tomu, že Mini 18 nerobí žiadne kompromisy vo výbave, kvalite gravírovania
a remeselného spracovania. Predstavuje ideálnu voľbu špičkovej kvality a 
výbavy a dostupnej ceny.

• Vysokorýchlostné servo motory s lineárnym enkóderom snímania polohy
• Voľba výkonu až do 40 wattov 
• 
• Pri vybratí pracovnej dosky sa zvýši hĺbka pracovnej plochy na 152 mm

Pre zákazníkov, ktorí pracujú s väčšími predmetmi, je Epilog Helix
ideálnou voľbou. Veľkorysá gravírovacia plocha 610 x 457 pri
hrúbke materiálu 215,9 mm vám umožní gravírovať niekoľko kusov 
výrobkov naraz, rovnako ako aj hrubšie materiály ako sú krabice a 
vázy.

Voľba výkonu až do 75 wattov vám umožňuje rezať hrubšie mate-
riály, ako aj gravírovať rýchlejšie, do väčšej hĺbky a do tvrdších
materiálov.

• Radiance™ High-Resolution Optics (patentovaná optika vyso-
kého rozlíšenia) pre dosiahnutie najmenšieho priemeru lase-
rového lúča na celej pracovnej ploche  

• Otváracie predné dvierka pre ľahší prístup a vloženie materiálu
do pracovného priestoru

• Ľahko ovládateľný stojan na kolieskach dovoľuje jednoduché
premiestnenie stroja vo vašej dielni 

• Pri vybratí pracovnej dosky sa zvýši hĺbka pracovnej plochy na 
279 mm

Potrebujete väčšiu pracovnú plochu ako má laser Mini 18, ale napriek
tomu chcete výbavu a kvalitu série Legend Elite? Rozhodnite sa pre

Voľba výkonov až do 60 wattov pre rýchlejšie gravírovanie a re-

ĺbka pracovnej plochy na 203 mm
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Má:

Kompaktná veľkosť, ktorá mu umožňuje umiestnenie aj na stôl v kancelárii



Prečo by ste mali postúpiť do triedy 
Legend Elite laserov? 

Postúpte do triedy Legend Elite, aby ste videli to naj-
lepšie, čo Epilog ponúka! Štandardné funkcie obsiah-
nuté vo všetkých systémoch Elite radu zahŕňajú:

• Automatické zaostrenie a asistenciu vzduchom pre
optimánu kvalitu gravírovania a rezania.
Servo motory a lineárne snímače sú jadrom najmo-
dernejšieho pohybovo kontrolovaného systému v
tomto priemysle.
V cene je rezacia mriežka a prísavný stôl.
Servo pohon pre najvyššie rýchlosti gravírovania.
Špičkové nerezové lineárne ložiskové vedenie pre
dlhú životnosť.
Rozlíšenie až do 1200 dpi.

•

•
• 
•

• 

Ak chcete zistiť, či Legend Elite rad je pre vás to pravé,
pozrite sa na svoje budúce potreby. Ak potrebujete 
zvýšiť produktivitu a gravírovať väčšie predmety, trieda
Legend Elite je voľbou pre vás!

Legend 36EXT Laser

22 / 2 hod

30 / 2 hod

Vyššie rýchlosti ovládacieho pohybového systém
u AccuPoint lasera 

Legend vám
 um

ožnia zvýšiť výkon o 30 stolových nastavení v rovnakom
čase na rovnakom

 výkone lasera.

Legend 36EXT je vyvrcholením nášho laserového vývoja.
Neexistuje žiadny iný laserový systém, ktorý kombinuje
funkcie a výkon pri cene tak, ako model 36EXT. Vďaka
robustnej konštrukcii poskytuje 36EXT najvyššiu kvalitu
gravírovania a rezania aj pri nasadení vo vysoko zaťaže-
ných prevádzkach v kombinácii s veľkou pracovnou plo-
chou 914 x 610 pri hrúbke materiálu 292 mm. 

V cene máte Radiance High-Resolution Optics (patento-
vaná optika vysokého rozlíšenia) pre dosiahnutie najmen-
šieho priemeru laserového lúča na celej pracovnej ploche.
Pre prácu, ktorá si vyžaduje najvyšší výkon lasera, ponúka
36EXT výkon až do 120 wattov v jednotrubicovom preve-
dení.

• Možnosť trvalého zápisu pracovných úloh do pamäte
lasera.
Voľba výkonu až do 120 wattov pre najrýchlejšie graví-
rovanie a rezania do najväčšej hrúbky.
Robustné, samomazné, nerezové, lineárne, guličkové
vedenie a široké Kevlarove ozubené remene.
Pri vybratí pracovnej dosky sa zvýši hĺbka pracovnej
plochy na 355 mm.

• 

• 

• 

Zing Starter Séria

G
ravíruje 22 stolových nastavení počas 2 hodín. 

Legend Elite Séria

G
ravíruje 30 stolových nastavení počas 2 hodín. 

Legend 36EXT je vyvrcholením nášho laserového vývoja.

robustnej konštrukcii poskytuje 36EXT najvyššiu kvalitu
gravírovania a rezania aj pri nasadení vo vysoko zaťaže-
ných prevádzkach v kombinácii s veľkou pracovnou plo-

V cene máte Radiance High-Resolution Optics (patento-
vaná optika vysokého rozlíšenia) pre dosiahnutie najmen-
šieho priemeru laserového lúča na celej pracovnej ploche.
Pre prácu, ktorá si vyžaduje najvyšší výkon lasera, ponúka
36EXT výkon až do 120 wattov v jednotrubicovom preve-

Možnosť trvalého zápisu pracovných úloh do pamäte
Legend 36EXT: najlvyšší výkon od Epilogu, najlepší priemyselný CO2
laserový systém.
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Auto Focus a Air Assist 
Epilog ponúka automatické zaostrovanie a Air Assist (Ofukovanie 
miesta rezu) ako štandardné funkcie v celej našej sérii Legend Elite. 
Air Assist je najbežnejšie využívaný pri vektorovo rezacích aplikáciach, 
aby sa odstránila vysoká teplota, dym a spálené častice, ktoré vznikajú 
pri rezaní. Upriamením stáleho prúdu stlačeného vzduchu cez reznú 
plochu sa zníži možnosť horenia, popálenia a zuhoľnatenia. Všetky 
systémy môžu byť pripojené na štandardný prívod stlačeného vzduchu
(30 psi / 2,07 bar max).

Pre dosiahnutie optimálnej kvality obrazu a hrany, je laserový lúč za-
meraný na najmenšiu stopu lúča v mieste rytiny. Naša funkcia Auto 
Focus využíva technológiu magnetického piestu pre presné umiestnenie 
stola automaticky pri každej práci. Je to najpohodlnejší spôsob zaostro-
vania a dokonca funguje na priehľadných povrchoch, vrátane skla a 
akrylu.

Červený navádzací lúč:  Vytvára viditeľný laserový lúč, ktorý pomáha pri presnom zameraní polohy laserovej hlavy. x x x x
Accupoint™ riadenie pohybu:  Riadi pálenie lasera na správne miesto a v správnom čase. x x x x
Laser Dashboard™: Ovládač tlače, kde si môžete vybrať z mnohých vlastností gravírovania. x x x x
Lineárne Encodery:  Najvyššia gravírovacia kvalita s precíznym polohovacím systémom. x x x x
NeverWear™ lineárne ložiská:  Nerezové lineárne vedenie - vydrží celú životnosť lasera. x x x x
Kevlarové remene: Naše remene sú vyrobené z Kevlaru B-typu pre dlhšiu životnosť. x x x x
Waveguide laserové trubice:  Dlhá životnosť, celokovové trubice pre gravírovanie vyššej kvality. x x x x
Vysokorýchlostné servo motory:  Rýchlejšie servo motory, ktoré poskytujú gravírovanie s vyšším rozlíšením. x x x x
Rastrové/Vektorové farebné mapovanie:  Zmeňte svoju rýchlosť a výkon pomocou nastavenia rôznych parametrov 

pre rôzne farby vo vašej grafike. x x x x
Bočný a centrálny ofuk: Odstráňuje teplo a horľavé plyny v mieste pálenia lasera. x x x x
Nastavenia pre 3D gravírovanie, pečiatky a rezanie:   Vygravírujte/orežte pečiatky alebo vytvorte 3D reliéf do vášho materiálu. x x x x
Možnosti pripojenia:  USB alebo Ethernet pripojenie alebo bezdrôtové pripojenie s wi-fi routerom. x x x x
Šošovky odolné do 500 Wattov:   Najvyššia kvalita šošoviek poskytuje dlhú životnosť a vyššie rozlíšenie. x x x x
Pohyblivá východisková poloha:  x x x x
“Vyrobené v USA” - najvyššia kvalita: Navrhnuté, skonštruované a zostavené v meste Golden, štát Colorado, USA. x x x x
Možnosť pripojenia rotačného nástavca:   Gravírovanie pohárov a hrnčekov pri ich súčasnom otáčaní, čím je možné ich gravírovanie 

po celom obvode.        x x x x
Integrovaná rezacia mriežka:  Podopiera materiál, ktorý je rezaný, a tým redukuje pálenie jeho zadnej strany. x x x x
Vákuový prísavný stôl:  Zabraňuje zvlneniu tenkých materiálov ako sú napr. hárky papiera. x x x x
Super-Silent™ chladiace ventilátory:  Tichá prevádzka. Výkon ventilátorov sa zvyšuje a znižuje podľa zohrievania laserovej trubice.** x x x x
Trvalý zápis prác:  x x x x
Vymazanie prác na laseri:  Vymažte staré pracovné úlohy, aby ste udržali poradie vašich úloh na laseri. x x x x
Zásobník na odpad: Zbytky materiálu po rezaní prepadávajú cez mriežku do zásobníka, ktorý sa dá ľahko vyprázdniť. x x x x
Otváracie predné dvierka:  Ľahký prístup do pracovného priestoru lasera. x x x
Patentovaná optika vysokého rozlíšenia:  Vyššie rozlíšenie optiky pre detailné gravírovanie. x x x
Ľahko ovládateľný stojan:  Voľne stojaci vozík na kolieskach pre jednoduchší prístup. x x
Tlačidlo núdzového zastavenia:  S týmto tlačidlom umiestneným vpredu okamžite zastavíte laser. x
Tlačidlo výškového posunu stola:  Možnosť ovládať výšku stola aj s otvorenými dvierkami. x
Bezkefkové Servo Motory: Robustné servo motory pre dlhšiu výdrž. x
Samomazné ložiská:  Zníženie údržby nerezového linearného vedenia. x

Mini 18
Mini 24

Helix 24
36EXT

Vlastnosti Legend Elite Série

Air Assist je najbežnejšie využívaný pri vektorovo rezacích aplikáciach, 
aby sa odstránila vysoká teplota, dym a spálené častice, ktoré vznikajú 
pri rezaní. Upriamením stáleho prúdu stlačeného vzduchu cez reznú 
plochu sa zníži možnosť horenia, popálenia a zuhoľnatenia. Všetky 
systémy môžu byť pripojené na štandardný prívod stlačeného vzduchu
(30 psi / 2,07 bar max).

Pre dosiahnutie optimálnej kvality obrazu a hrany, je laserový lúč za-
meraný na najmenšiu stopu lúča v mieste rytiny. Naša funkcia Auto 
Focus využíva technológiu magnetického piestu pre presné umiestnenie 
stola automaticky pri každej práci. Je to najpohodlnejší spôsob zaostro-
vania a dokonca funguje na priehľadných povrchoch, vrátane skla a 
akrylu.

Bezkefkové Servo Motory:

Samomazné ložiská:

Air Assist

Auto Focus

**
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Zapíšte si nastavenia pre rôzne materiály do pamäte lasera.

Super-Silent chladiace ventilátory sa nedodávajú s Legend 36EXT pri konfigurácii 120 wattov.

Variabilné nastavenie nulového bodu. Gravírujte materiál s nepravidelným tvarom jednoducho
tým, že nastavíte vlastnú nulovú polohu - začiatok gravírovania.
. 



Precízny systém kontroly pohybu Accupoint™ 
Pálenie lasera na správnom mieste a v správnom čase je úlohou, ktorú vykonáva precízny systém Accupoint™ radu
Legend Elite. Aby sa dali dosiahnúť také neobyčajné detaily gravírovania, je potrebné zabezpečiť vysokú presnosť
pohybu laserovej hlavy. Tá je dosiahnutá vďaka tomuto jednoduchému systému kontroly pohybu. Na dostiahnutie
rozlíšenia 1200 DPI potrebuje kontrolný systém AccuPoint pracovať s pohyblivým rozlíšením až do 0,02 mm. Takéto
rozlíšenie sa dá dosiahnúť len špeciálnym, vysoko kvalitným vybavením, ktoré ponúkajú laserové systémy rady
Legend Elite.  

Linear Encoder

AccuPoint systém využíva Linear Encoders (lineárne snímače)
pre najpresnejšiu metódu určovania polohy lasera. Linear
Encoder vysiela dôležitú časovaciu informáciu, ktorá synchro-
nizuje polohu laserovej hlavy na odštartovanie lasera. Je na-
montovaný priamo na vodiacom ramene. Vďaka tomuto sys-
tému laserové gravírky Epilog gravírujú ostré a čisté detaily pri
najvyšších rýchlostiach.

Servo Motory
Schopnosť motora pohybovať sa plynule vo vysokých rýchlos-
tiach je kľúčovou zložkou systému AccuPoint. Vysoko výkonné
jednosmerné Servo Motory s uzavretým vinutím (typy Mini a 
Helix) a bezkefkové jednosmerné motory (typ Legend EXT) sú
známe svojou úžasne rýchlou akceleráciou a dobrzďovaním,
ako aj ich schopnosťou práce bez preskakovania ako iné menej
presné  motory. 

Super-Silent™ Chladiace Ventilátory
Náš Super-Silent™ (super tichý) systém chladiacich ventilátorov od Epilogu vám
umožňuje ovládať vaše laserové zariadenie s minimálnym hlukom okolia. CO2
lasery vyžadujú chladenie vzduchu ventilátormi, ktoré môžu byť často hlučné a 
rušivé, najmä ak je prístroj umiestnený v strede alebo v malej miestnosti, použí-
vaný viacerými ľuďmi. 
Epilog vyvinul unikátnu metódu, pri ktorej nadmieru klesá intenzita hluku z 
ventilátorov. V skutočnosti sú systémy Epilogu jedinými v tomto odvetví, ktoré
vám umožňujú konverzovať v bežných tónoch bez zvýšenia hlasu, zatiaľ čo je
stroj v prevádzke, aj keby ste stáli priamo pri ňom! Tieto Super-Silent chladiace 
ventilátory sú vytvorené pre oveľa pohodlnejšiu a produktívnejšiu prácu.

S
účasti systém

u  A
ccuP

oint 

NeverWear ložiská z nerezovej ocele

NeverWear (nikdy neošúchané) ložiská od Epilogu umožňujú
presnosť, opakovateľnosť a precíznosť pohybu laserovej hlavy.
Pozostávajú z 64 nerezových guličiek na každej strane. Tento
systém môže pracovať pri najvyšších rýchlostiach denne bez
toho, aby ste mali obavu o jeho zlyhanie, zadretie alebo
rozkmitanie. 

Accupoint™ Lineárna
Encoderová sústava

 

Ochranné tesnenie
Ložiskové púzdro - sánky

Nerezová
koľajnička

Vysielač 

Prijímač

Accupoint™ Lineárny  
Encoderový pásik

Cirkulujúce
nerezové
guličky

Púzdro

Bočná záslepka
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Optika Radiance™ High-Resolution 
Naša optika Radiance High-Resolution (patentovaná optika vyso-
kého rozlíšenia) nám pomáha vyrábať najostrejší laserový lúč
v tomto odvetví, ktorý poskytuje najdetailnejšie výsledky gra-
vírovania a rezania, ktoré sú dosiahnuteľné. 

Pokým je laserová trubica zdrojom laserového lúča, nie je len ona, 
ktorá vytvára ostrý a správne tvarovaný laserový lúč. Potom, čo 
laserový lúč opúšťa trubicu, sú použité doplnkové optické kom-
ponenty, aby sa vyformoval a vylepšil laserový lúč, kým sa 
dostane na pracovnú plochu. 

Optika Radiance High Resolution poskytuje: 

• Vyvážený výkon lúča v každom bode pracovnej plochy, čo má za následok detailnejšie gravírovanie: Pretože všetky 
CO2 laserové lúče sa rozchádzajú po tom, čo opustia laserovú trubicu, lúč môže súčasne zmeniť tvar na konci 
pracovnej plochy. Práve technológia Radiance High Resolution Optics, odstraňuje túto vadu a lúč má rovnaký tvar 
a intenzitu na celej pracovej ploche.
Menšia bodová veľkosť: Menší bod znamená, že môžete vytvoriť jemnejšie detaily v gravírovacích a rezacích aplikáciách. 
Zaokrúhlenie lúča: Bod, ktorý je rovnako kruhový v obidvoch osiach X aj Y, vytvára ostrejšie a rovnomernejšie gravírova-
cie a rezacie profily.
Vyššia hustota lúča: Keď je laserový lúč zaostrený do menšieho bodu jeho účinnosť je vyššia, pretože sústreďujeme
energiu do menšieho bodu. To dovoľuje vytvárať hlbšie a tmavšie stopy pri tej istej hodnote výkonu laserového lúča.

• 
• 

• 

Integrovaná vektorová rezacia mriežka a vákuový prisavný stôl

Vektorová rezacia mriežka
Naša integrovaná vektorová rezacia mriežka je súčasťou
štandardného vybavenia série Legend Elite a je široká 
25,4 mm. Mriežka dovoľuje laserovému lúču voľne pre-
chádzať, čím sa výrazne eliminuje opálenie zadnej strany
materiálu pri jeho rezaní. 

Pod rezacou mriežkou je prázdny priestor, kde môžu 
prepadávať kúsky materiálu. Tento priestor je napojený 
na odsávacie otvory.

Vákuový prísavný stôl
Vákuový prísavný stôl využíva podtlak, ktorý vytvára 
odsávacia turbína. Tento podtlak zabraňuje zvlneniu
tenkých materiálov ako sú napr. hárky papiera, preto
nie je potrebné používať pomôcky ako sú obojstranné
lepiace pásky. 

Vlastnosti Legend Elite Série

AIRFLO
W
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Rotačný nástavec
Tento šikovný nástavec vám poskytuje možnosť 
gravírovať hrnčeky, fľaše, poháre, vázy, svietidlá a iné 
predmety valcovitého tvaru.
Je navrhnutý tak, aby ste mohli rýchlo prejsť z graví-
rovania pohára na gravírovanie vínovej fľaše a neskôr
vázy bez pohnutia nástavca. Umiestnite váš predmet
na rotačný nástavec a začnite gravírovať! 

Dvojhlavový nástavec (len EXT)
Slúži na to, aby ste mohli gravírovať dva rovnaké pro-
dukty súčasne. Laserový lúč sa pomocou tohto zaria-
denia rozkladá na dva samostatné lúče. Druhá hlava 
môže byť ľahšie pridaná alebo vybratá z vedenia.Na 
veľkej ploche 914 x 610 mm môžete pomocou tohto 
zariadenia opracovať 2-krát viac rovnakých kusov 
produktov za ten istý čas. 

Vzduchový kompresor
K dispozícii pre prácu s priloženým zariadením Air 
Assist, kompresor upriami stály prúd vzduchu na rezaciu 
plochu, aby odvádzal teplo a  horľavé plyny. 

Mini Laser Stojan
Ak uprednostňujete samostatne stojací systém Mini
18 alebo 24, môžete pridať tento stojan na kolieskach, 
špeciálne navrhnutý pre radu Mini laserov. Mini laser 
stojan má kvalitnú konštrukciu, umožňuje jednoduché 
upevnenie lasera a má 4 kolieska pre ľahký pohyb po 
podlahe, čím vám umožní rýchlo a ľahko presunúť váš 
stroj vo vašej kancelárii alebo doma.  

Rezací kolíčkový stôl 
Kolíčkový stôl obsahuje nastaviteľné kolíčky, ktoré do-
voľujú užívateľom zvýšiť hrúbku rezania tým, že mate-
riál podopierajú len v malých bodoch. To pomáha 
zaistiť, že dosiahnete najčistejšie bočné rezy z vášho 
laserového systému bez opálenia spodnej hrany mate-
riálu. 

Voliteľné šošovky
Okrem štandardných 2,0 palcových šošoviek, ponúkame
špeciálne šošovky, ktoré môžete použiť pre špecifické
aplikácie:

1.5" Šosovka: Gravírovanie vo vysokom rozlíšení

Aj keď štandardná 2,0 palcová šošovka na  sérii Legend 
Elite ponúka neuveriteľné detaily (vrátane prekrásnej 
vzorky Aztéckeho kalendára), naša 1,5 palcová šošovka 
bola navrhnutá pre gravírovanie v najvyššom rozlíšení a 
pre vypálenie veľmi malých písmen. 

4.0" Šošovka (Mini 24, Helix, a Legend 36)
4,0 palcová šošovka vytvára sústredený lúč cez dlhšiu
vertikálnu vzdialenosť, čo je ideálne pri gravírovaní
vstavanej časti výrobku, ako napr. vo vnútri misy alebo 
taniera. Šošovka sa tiež používa pre rezanie cez veľmi
hrubé materiály.

Ofuk kužeľovým nástavcom (len EXT)
Ofuk kužeľovým nástavcom ponúka ďalšiu možnosť pre 
rezanie hrubších materiálov laserom napr. dreva a akrylu. 
Ofuk je vedený cez trysku, ktorá je v osi laserového ľúča. 
Tým sa podstatne zvyšuje kvalita rezania, hlavne u dreva. 
Rez je čistý a bez vrchného opálenia. Ak režete cez mate-
riály s hrúbkou 0,5 palca alebo cez tvrdšie drevo a akryl, 
ofukovací kužeľ môže byť správna voľba pre vás. 

Doplnky Legend Elite Série
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Maximálna gravírovacia plocha 406 x 305 mm   610 x 305 mm

Maximálna hrúbka materiálu 114 mm 197 mm

 30 a 40 wattov, vzduchom chladená 
celokovová Waveguide trubica, 
10620 nm

30 , 40, 50 a 60 wattov, vzduchom chladená 
celokovová Waveguide trubica, 
10620 nm

Štandardné vlastnosti Air Assist, 
Motorický pohyb pracovného stola, 
Červený navádzací lúč,
2 "(51 mm) šošovka, 
Nastaviteľná nulová poloha,
Laser Dashboard (tlačový ovládač), 
Kolieskové vedenie so zapúzdrenými 
ložiskami, Super Silent (super tiché) 
chladiace ventilátory

vlastnosti lasera Zing 16, 
plus Radiance High-Definition Optics (patentovaná optika
vysokého rozlíšenia), 
Otváracie predné dvierka

Zápis neobmedzeného množstva súborov až do 64 MB. Rolling buffer umožňuje gravírovať súbory akejkoľvek veľkosti.

Operačný režim Optimalizovaný rastrový, vektorový a kombinovaný režim.

Riadiaci systém Vysokorýchlostné mikro krokové motory.

Vedenie osi X Vodiace kolieska so zapúzdrenými ložiskami pohybujúce sa po hliníkovej koľajničke s keramickou
povrchovou úpravou.

Remene Zdokonalené Kevlarové remene B-typu.

Rozlíšenie Užívateľom kontrolované od 100 do 1000 dpi.

Rýchlosť a regulácia výkonu
(hĺbka gravírovania)

 Počítačom alebo ručne riadená rýchlosť a výkon od 1% až do 100%. Vektorové farebné mapovanie: 
rýchlosť, výkon, frekvencia, zameranie, Rastrový/Vektorový režim nastavení na akúkoľvek farbu RGB

Rozhranie tlače 10Base-T Ethernet alebo USB pripojenie. Kompatibilné s Windows XP/Vista/7. 

Veľkosť
(šírka x hrúbka x výška)

730 x 562 x 298 mm 965 x 692 x 381 mm

Hmotnosť 43 kg 64 kg 

Požiadavky na napájanie Automatické prepínanie napájania pojme 110 až 240 voltov, 50 alebo 60 Hz, jednofázový, 15 amp AC.

Ventilačný systém Je potrebné externé odsávanie na vonkajšiu alebo vnútornú filtračnú jednotku.
Výstupná príruba priemeru 102 mm.

Klasifikácia laserového systému Class 2 (pri otvorených dvierkach), Class 1 (pri uzavretých dvierkach) - 1 mW CW MAXIMUM 600-700 nm

Technické parametre
Epilog Zing Laser Séria

Epilog Zing 16 Laser Epilog Zing 24 Laser 
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Výkony laserovej trubice

Technické parametre a konfigurácie produktu môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Inteligentná vyrovnávacia pamäť



Pre viac informácií ohľadom cien kontaktujte svojho predajcu na +421 56/689 4363 (+421 911 400 357) alebo pošlite email na uhal@uhal.sk, prípadne 
navštívte našu webovú stránku www.uhal.sk.

457 x 305 mm 610 x 305 mm 610 x 457 mm 914 x 610 mm

102 mm. Vymeniteľná doska
na 152 mm hĺbky a 444 x 254
mm gravírovacej plochy. 

152 mm. Vymeniteľná doska
na 203 mm hĺbky a 597 x 298
mm gravírovacej plochy. 

229 mm. Vymeniteľná doska 
na 279 mm hĺbky a 597 x 432
mm gravírovacej plochy.

304 mm. Vymeniteľná doska 
na 355 mm hĺbky a 914 x 609 
mm gravírovacej plochy. 
 

30 a 40 wattov, vzduchom 
chladená celokovová Waveguide
trubica, 10620 nm 
 
 

30, 40, 50 a 60 wattov, vzduchom
chladená celokovová Waveguide 
trubica, 10620 nm

30, 40, 50, 60 a 75 wattov,vzdu-
chom chladená celokovová Wave-
guide trubica, 10620 nm
 

30, 40, 50, 60, 75 a 120 wattov,vzdu-
chom chladená celokovová Wave-
guide trubica, 10620 nm

Air Assist, Auto Focus,Červený 
navádzací lúč, Rezacia mriežka
a Vákuový prísavný stôl, 2" (51
mm) šošovka, Nastaviteľný
nulový bod, Trvalá pracovná 
pamäť s najviac 10 súbormi, 
každý menej ako 2 MB, 
Otváracie predné dvierka,
Super-Silent (super tiché)
chladiace ventilátory   

Air Assist, Auto Focus,Červený 
navádzací lúč, Rezacia mriežka
a Vákuový prísavný stôl, 2" (51
mm) šošovka, Nastaviteľný
nulový bod, Trvalá pracovná 
pamäť s najviac 10 súbormi, 
každý menej ako 2, 
Otváracie predné dvierka,
Super-Silent (super tiché)
chladiace ventilátory,
Patentovaná optika vysokého
rozlíšenia.

Air Assist, Auto Focus,Červený 
navádzací lúč, Rezacia mriežka
a Vákuový prísavný stôl, 2" (51
mm) šošovka, Nastaviteľný
nulový bod, Trvalá pracovná 
pamäť s najviac 10 súbormi, 
každý menej ako 2, 
Otváracie predné dvierka,
Super-Silent (super tiché)
chladiace ventilátory,
Patentovaná optika vysokého
rozlíšenia, Integrovaný stojan 

  
 

Air Assist, Auto Focus,Červený 
navádzací lúč, Rezacia mriežka
a Vákuový prísavný stôl, 2" (51
mm) šošovka, Nastaviteľný
nulový bod, Trvalá pracovná 
pamäť s najviac 10 súbormi, 
každý menej ako 2, Integrovaný 
stojan, Bezkefkové Servo Motory, 
Super-Silent (super tiché)
chladiace ventilátory (s výnimkou 
120 wattov), Patentovaná optika
vysokého rozlíšenia.  

Zápis neobmedzeného množstva súborov až do 64 MB. Rolling buffer umožňuje gravírovať súbory akejkoľvek veľkosti.

Optimalizovaný rastrový, vektorový a kombinovaný režim.

Vysokorýchlostné DC servomotory s uzavretou slučkou používajúce lineárnu a rotačnú 
kódovaciu technológiu pre presné polohovanie.
                                  

Vysokorýchlostné bezkefkové DC 
servomotory s uzavretou slučkou 
používajúce lineárnu a rotačnú 
kódovaciu technológiu pre presné 
polohovanie.

Ložiskové lineárne vedenie systému NeverWear™ z nerezovej ocele. NeverWear™ ložiskový systém so
samomaznými ložiskami. 

Zdokonalené zdvojené precízne Kevlarové hnacie remene B-typu.

Užívateľom kontrolované od 75 do 1200 dpi.

Počítačom alebo ručne riadená rýchlosť a výkon od 1% až do 100%. Vektorovo farebné mapovanie: rýchlosť, výkon, frekvencia, 
Rastrový/Vektorový režim a Air Assist nastavenia Zapnúť/Vypnúť na akúkoľvek farbu RGB.

10Base-T Ethernet alebo USB spojenie. Kompatibilné s Windows XP/Vista/7. 

706 x 660 x 343 mm
(šírka x hĺbka x výška) 

 876 x 660 x 406 mm
(šírka x hĺbka x výška)

927 x 813 x 1011mm
(šírka x hĺbka x výška)

1283 x 914 x 1067 mm
(šírka x hĺbka x výška)

32 kg - 45.5 kg bez/so stojanom  41 kg - 55 kg bez/so stojanom max 82 kg max 199 kg

Automatické prepínanie napájania pojme 110 až 240 voltov, 50 alebo 60 Hz, jednofázový, 15 amp AC.

Je potrebné externé odsávanie na vonkajšiu alebo vnútornú filtračnú jednotku. 
Výstupná príruba priemeru 102 mm.

Je potrebné externé odsávanie na 
vonkajšiu alebo vnútornú filtračnú 
jednotku. Dve  výstupné príruby, 
každá s priemerom 152 mm. 

Laserový systém: Class 2 (pri otvorených dvierkach), Class 1 (pri uzavretých dvierkach) - 1 mW CW MAXIMUM 600-700 nm

Legend Elite Séria

Epilog Mini 18 Laser Epilog Mini 24 Laser Epilog Helix Laser 24 Epilog Legend 36EXT 
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