
AKCIJSKA PONUDBA 12 kW
LASERSKIH REZALNIKOV
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E:  INFO@X-LAS .S I  |T :  +386 31  764 707
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Izjemno enostavno upravljanje
Odlična kvaliteta reza različnih materialov in debelin
Opcijsko – avtomatizirano nakladalne enote
Dolga življenjska doba rezalnika
Številne dodatne funkcije (avtomatsko fokusiranje

Izmenjava dveh miz močno izboljša učinkovitost procesa
Enostaven dostop in maksimalna zaščita v kombinaciji s privlačnim dizajnom
CE certificiran
1.5 G / 110 m/min

      laserskega žarka, daljinsko upravljanje …)

Zakaj izbrati C model?
C Seri ja

C3 12  kW MAX

C4 12  kW MAX

C6 12  kW MAX

199.000,00  Eur

229.000,00  Eur

259.000,00  Eur

158.000,00  Eur

189.000,00  Eur

219.000,00  Eur

Akci jska cena:Stara cena:

Akci jska cena:Stara cena:

Akci jska cena:Stara cena:

Akcijska ponudba na ključ:
Cena vključuje: Izbran laserski rezalnik, Teka odsesovalno napravo 11 kW, montažo in šolanje. 

Akcijske cene veljajo do 31. 10. 2022



Izjemno enostavno upravljanje
Odlična kvaliteta reza različnih materialov in debelin
Opcijsko – avtomatizirano nakladalne enote
Dolga življenjska doba rezalnika
Hitra izmenjava dveh miz močno izboljša učinkovitost procesa
Številne dodatne funkcije (samodejna menjava šobe,

Enostaven dostop in maksimalna zaščita v kombinaciji s privlačnim dizajnom
CE certificiran
4.0 G / 200 m/min

      avtomatsko fokusiranje laserskega žarka, daljinsko upravljanje …)

Zakaj izbrati P model?
P Seri ja

P3 12  kW MAX

P4 12  kW MAX

Akci jska cena:Stara cena:

252.000,00  Eur

269.000,00  Eur

198.000,00  Eur

235.000,00  Eur

Akci jska cena:Stara cena:

Akcijske cene veljajo do 31. 10. 2022

Akcijska ponudba na ključ:
Cena vključuje: Izbran laserski rezalnik, Teka odsesovalno napravo 11 kW, montažo in šolanje. 

Samodejno čiščenje in menjava šob
Zamenjava  šobe v  35- ih  sekundah in  pr ihranek  do  50  % časa  ter  av tomatska  ka l ibrac i ja .

Avtomatsko fokusiranje laserskega žarka
Samodejno pr i lagod i  lasersko  g lavo  pr i  rezan ju  p ločev ine  raz l i čn ih  debe l in .

Obdelava z enim klikom
Log ičn i  in  preg ledn i  ukaz i  za  enostavno in  uč inkov i to  uprav l jan je  laser ja .
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