
LEIMING LASER

fanuc M

 

Popis produktu :

Model

(X/Y) Délka paže

Opakovaná přesnost polohování

Počet os 

Způsob zaměření paprsku

 

Funkce produktu :

Velmi 

svařováním.

Výhodou tohoto modelu je velmi 

Díky použití velmi 

paprsku je možno dosáhnout 

kvalitní výroby

 

LEIMING LASER

fanuc M

Popis produktu :

Model 

(X/Y) Délka paže

Opakovaná přesnost polohování

Počet os  

Způsob zaměření paprsku

Funkce produktu :

Velmi vysoká přesnost svařování

svařováním. 

Výhodou tohoto modelu je velmi 

Díky použití velmi 

paprsku je možno dosáhnout 

kvalitní výroby

LEIMING LASER

fanuc M-20iA

Popis produktu :

(X/Y) Délka paže 

Opakovaná přesnost polohování

Způsob zaměření paprsku

Funkce produktu :

vysoká přesnost svařování

Výhodou tohoto modelu je velmi 

Díky použití velmi kvalitního laseru

paprsku je možno dosáhnout 

kvalitní výroby. 

LEIMING LASER

20iA 

Popis produktu : 

Opakovaná přesnost polohování

Způsob zaměření paprsku 

Funkce produktu : 

vysoká přesnost svařování

Výhodou tohoto modelu je velmi 

kvalitního laseru

paprsku je možno dosáhnout velmi kvalitních řezů

LEIMING LASER 

 

Opakovaná přesnost polohování 

vysoká přesnost svařování 

Výhodou tohoto modelu je velmi nízka energetická spotřeba

kvalitního laseru který má 

velmi kvalitních řezů

 společně s velmi kvalitním 

nízka energetická spotřeba

který má vysokou stabilitu

velmi kvalitních řezů

fanuc M

1800mm*3200mm

společně s velmi kvalitním 

nízka energetická spotřeba

vysokou stabilitu

velmi kvalitních řezů a tím 

fanuc M

1800mm*3200mm

Červený bod

společně s velmi kvalitním 

nízka energetická spotřeba. 

vysokou stabilitu 

a tím vysoce 

fanuc M-20iA 

1800mm*3200mm 

±0.08m 

6 

Červený bod 

společně s velmi kvalitním 

vysoce 

 

 

 

 

 



Použití ve výrobě : 

Využití ve výrobním odvětví, automobilového průmyslu, 

elektronického průmyslu, svařování, povrchových úprav kovového 

materiálu, i biomedicíny a mnoho dalších. Stroj má velmi široké 

možnosti použití. 

 

Obchodní podmínky : 

Prodloužená záruka platí pro všechny typy strojů.  

- Laser se zárukou 24 měsíců 

- Mechanická část stroje včetně elektrovýbavy 36 měsícu 

Záruční i pozáruční servis strojů do 24h od nahlášení závady. 

Dodací termín strojů 90 až 110 dní podle typu stroje. 

Cena bude vždy upřesněna podle provedení stroje a výkonu laseru. 

--------------------------------------------------------------------------------------------             

                                           ALCOVE s.r.o.                 info@alcove-tech.com  

                                                                                                                        +420   602470464 

                                                                            


