
Pre viacej informácií kontaktujte distribútora 

Epilog laser Uhal trade s.r.o.

uhal@uhal.sk    //    www.uhal.sk    //    +421 56 689 43 63

DVA LASEROVÉ ZDROJE CO2 + FIBER PRE NAJŠIRŠiE VYUŽITIE.

Epilog eView TM Kamerový modul
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Epilog Laser predstavuje nový Epilog eView kamerový modul pre radu laserov Epilog Fusion 

a Fusion M2. Jednoduché ovládanie a extrémna presnosť. eView kamerový  modul umožňuje 

mimoriadne presné rezanie vytlačených motívov na dreve, akryle, kartóne  a podobne. 

Inovatívne 3-kamerové riešenie, včítane dvoch kamier na zadnej stene pracovného priestora, 

načítava registračné značky na vytlačenom hárku a presne navádza laserovú hlavu na rezanie.

Epilog Fusion M2 Laserový systém



CO2 a Fiber laserový zdroj v jednom
Nový Epilog Fusion M2 má vstavané obidva laserové zdroje CO2 a fiber v jednom zaridení.

Teraz je možné gravírovať jednú úlohu automatickým prepnutím medzi CO2 a fiber laserovým

zdrojom. Neuveriteľná všestrannosť je prístupná v jednom zariadení umožňuje využívať hodnotu

dvoch strojov. Fusion M2 umožňuje vykonať jednu gravírovaciu úlohu na kombináciu akýchkoľvek

materiálov. CO2 laser sa dá použť na gravírovanie a rezanie dreva, akrylu, plastov, atď  pokiaľ

fiber laser sa dá použiť na gravírovanie kovov a niektorých  plastov. Všetko v jednej úlohe! 

ZRKADLÁ NAVRHNUTÉ PRE OPTIMÁLNY VÝKON
Prenos maximálneho výkonu od zdroja lasera k  m a t e r i á l u  v y ž a d u j e  použitie zrkadiel 

navrhnutých pre špecifickú vlnovú dĺžku lasera. Väčšina dvoj laserových systémov sú kompro-

misom a používajú jeden druh zrkadiel pre obidva zdroje kde potom dochádza k strate výkonu.

Alebo je nutné pri výmene laserového zdroja aj pracne meniť zrkadlá. Fusion M2 má však pre 

každý zdroj lasera iné zrkadielka a každý lúč ide po inej dráhe. Stretávajú sa až v laserovej hlave, 

kde idú po jednej dráhe do šošovky.Toto riešenie odbúrava pracné výmeny zrkadielok a zdrojov 

a minimalizuje stratu výkonu. Takto využívate obidva zdroje na plný výkon.

 

Výkonnosť  Fusion M2
Fusion M2 vyniká špičkovou kvalitou gravíro-

a rezania, ktorú od Epilog výrobkov očakávate. 

Najvyššie rozlíšenie pri najvyššej rýchlosti 

a vysoká kvalita rezania radí Epilog Fusion M2

k najvýkonnejším strojom vo svojej triede.

VIACEJ MOŽNOSTI V JEDNOM SYSTÉME
Čo je najväčšia výhoda dvoch laserových zdrojov v jednom stroji? Veľkosť - ak pracujete v malom

priestore môžete ušetriť veľa miesta a pritom ste schopní opracovávať takmer všetky druhy 

materiálov. Všestrannosť - vyberte si kombináciu rôznych výkonov CO2 aj Fiber lasera v jednom 

stroji. Na výber máte 50, 60 alebo 75-watt CO2 laser a 20, 30 alebo 50-watt fiber laser.

Vyberte si oprimálnu kombináciu pre vaše potreby. 

Materiálová kompatibilita
Ak kombinujete CO2 a fiber laserové zdroje v jednom systéme, otvárajú sa vám nové možnosti 

a ste schopní opracovávať najširšiu škálu materiálov v jednom systéme. Môžte kombinovať

rôzne druhy nekovových a kovových materiálov a pracujete stále na tom istom stroji. Od šperkov

po akrylové trofeje, Fusion M2 je najlepší systém pre vás. 

Gravír Rezanie

Drevo x x

Akryl x x
Sklo x
Natierané kovy x
Keramika x

Delrin x x
Textil x x
Koža x x
Mramor x
MDF x x
Melamin x x
Papier x x
Mylar x x
Kartón x x
Guma x x
Drevená dýha x x
Sklenné vlákno x x
Lakované kovy x
Dlaždice x  
Plasty x x
Korok x x
Corian x x
Eloxovaný hliník x
Twill x x

17-4 PH nerez
303 nerez
4043 oceľ
6061 hliník
ABS (čierny/biely)
Hliník, 6061
Hliník, žlto chrómový
Bayer bayblend plast FR110
Čierny/biely ABS
Čierny/biely polykarbonát
Mosadz
Brúsený hliník
Uhlikové vlákna
Uhlíkové nanotrubice 
Keramika
Keramika, kovová potlač
Elox. hliník + priesvitný lak
Kobalt chrómová oceľ
Farebný Delrin (čierna/hnedá)
Meď
Delrin, farebný (čierna/hnedá)

Elox. hliník + hard coat 
Teflon so sklenným vláknom
PEEK so sklenným vláknom

Inconel zliatiny  
Nástrojová oceľ

Horčík
Makrolon 
Keramika, kovová potlač
Molybdén 
Poniklovaná mosadz
Poniklované zlato
Poniklovaná oceľ
Nylon
PEEK, biely
Polykarbonát
Polykarbonát resin 121-R 
Polysulfone
Rynite PET
Santoprén
Spekaný karbid
Kremíková oceľ
Kremíkové doštičky
Zlato
Striebro
Titán
Platina
Polyethylén 
HPS
Čierny akryl
Pozinkovaná oceľ
a omnoho viacej!

Fiber laserový zdrojCO2 laserový zdroj

x x
Nástrojová oceľ a omnoho viacej!




