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Almira Lazer olarak 2007’den beri sunduğumuz avantajlı destek hizmetleri ve %100 sorunsuz
makine politikasıyla bugüne kadar 3.000’den fazla makine satışını gerçekleştirdik.
Kullanım alanına göre, oﬁs kullanımına uygun masaüstü ölçeği, endüstriyel kullanımına uygun
büyük ve özel ölçülü lazer kesim, kazıma ve markalama makineleri üretiyoruz, satış sonrası
teknik servis hizmeti veriyoruz.
Son on yılda kazandığımız önemli deneyimler ve AR-GE mühendislerimizle birlikte Dünya’nın
en iyi kompakt sınıf lazer kesim ve kazıma makinesi olan AEON markasını kurduk. Bugün vardığımız noktada Çin’de 3.000 m2 alanda kurduğumuz fabrikamız ile uluslararası arenada
Dünya’nın en iyi markaları arasında girmenin gururunu yaşıyoruz.

2016 itibariyle müşterilerimizin sarf malzeme ve yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak için hayata geçirdiğimiz Lazerci.com online alışveriş sitesi ile binlerce çeşit
ürünü bir cep telefonu kadar kolay erişilebilir hale getirdik.

2017 itibariyle daha dinamik bir ekip ile AR-GE, yazılım hizmetleri ve uluslararası
operasyonumuzu güçlendirerek markamızı Almira Teknoloji olarak yeniden
konumlandırdık.
2017’de Türkiye’nin manyetik lineer motorları yerli üretim olan ilk lazer kesim makinesini ürettik. 3G, 120mt/dk hıza ulaştık.
2017 Dünya’nın en iyileri arasına girecek olan tamamı yerli 3D Yazıcı AR-GE sürecine başladık.

2018 itibariyle İkitelli Metro 34 Plazada hizmet vermeye başladık.
2018 Bursa İnegöl’de 6000 m2 alana sahip üretim tesisi kurduk.

Türkiye’de 50+ kişilik ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Galvozen G3

Yüksek Hız
Dinamik 3 Eksen
Mükemmel Optik Tasarım
5 Eksen Hareket Sistemi
Otomatik Çalışma Alanı
Yerli Üretim
Kırmızı Kılavuz Işık
Alanında En İyi Komponentler

Çalışma Alanı

300x300

500x500

800x800

0.230

0330

0.490

Odakta En İnce Işın Çapı

1200x1200 1600x1600
0.760

Lazer Tüpü

Roﬁn Co2 RF Laser, SR10i, SR15i, SR25i, OEM45ix

Soğutma

Tam yeterlilikte endüstriyel su soğutma sistemi

Optik Düzenek

30mm büyüklük IIVI Infrared USA

Çalışma Alanı

300x300mm - 1600x1600mm aralığında

Çalışma Hassasiyeti

10 micrometre

*

Çalışma Hızı

40 m/dk

Kontrol Yazılım

Galvozen Pro

*

Ağırlık

250 kg

Makine Ölçüleri

Opsiyonel

Enerji

*

0.970

220V Tüm donanım 8 kVA

* Çalışma alanına göre değişiklik gösterir.
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Galvozen G7

Yüksek Hız
Dinamik 3 Eksen
Mükemmel Optik Tasarım
5 Eksen Hareket Sistemi
Otomatik Çalışma Alanı
Yerli Üretim
Kırmızı Kılavuz Işık
Alanında En İyi Komponentler

Çalışma Alanı
Odakta En İnce Işın Çapı

800x800

1200x1200

1600x1600

2000x2000

0.32

0.43

0.54

0.64

Lazer Tüpü

Roﬁn Co2 RF Laser, SR25i, OEM45ix, OEM65ix

Soğutma

Tam yeterlilikte endüstriyel su soğutma sistemi

Optik Düzenek

70mm büyüklük IIVI Infrared USA

Çalışma Alanı

800x800mm - 2000x2000mm aralığında

Çalışma Hassasiyeti
*

10 micrometre

Çalışma Hızı

*

Kontrol Yazılım
Ağırlık

*

Makine Ölçüleri
Enerji

*

30 m/dk
Galvozen Pro
250 kg
Opsiyonel
220V Tüm donanım 8 kVA

* Çalışma alanına göre değişiklik gösterir.
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En İyi
Komponentler

3-Axis Scan Head
Modular, with Integrated Z-Axis

Yüksek Hız

USA üretimi Cambridge Technology CTI marka galvo motorları alanında en hızlı çözümü sun40m/dk ya varan hızlarla üretim işlemini tamamlamaktadır.
Productmaktadır.
Highlights
Our 3-axis scan heads, the Lightning™ II and ProSeries 2, feature a Dynamic Focusing Module (DFM)
that offers substantial flexibility to system integrators for material processing over large work fields and
three-dimensional surfaces. The 3-axis scan head focuses the laser into a small spot, which improves laser
processing speed and quality. The DFM ensures the laser spot remains in focus across the entire working
field. In addition, the 3-axis scan head can adjust to varying working distances and active field sizes to
Z ekseni
olarak
eksen dinamik
odaklama
üstlenir.
Bu sayede çalışaccommodate
different
parts isimlendirdiğimiz
to be processed. The3.
Lightning
II FX and ProSeries
2 FXgörevini
feature new
optics with
minimal optical
loss and absorption
resultingışın
in enhanced
laser beam
focusodaklanır.
stability.
ma alanınızın
tamamında
her zaman
en ince
Yüksek hızlı ve çabuk tepkime

Dinamik 3 Eksen

süresiII digital
verimliliği
arttırır.Bu
düzenekte
THK accuracy,
Japan yüksek
hassasiyetli
ekipmanlar kullanılThe Lightning™
scan head
offers the
highest speed,
and stability,
and excelslineer
at applications
such as laser
additive
manufacturing,
converting,
and
micromachining
that
require
high
stability
over
a
mıştır.
24+ hour period. The ProSeries 2 analog scan head is a cost-effective solution for applications such as
scribing, micromachining, rapid manufacturing, and solar. We offer a variety of optics options and mirror
coatings for lasers ranging from UV to IR wavelengths.
Increase your system’s flexibility and field size with 3-axis scan heads
• Industry’s highest-precision scanning speed for maximum throughput
• Robust, versatile system that easily switches from job to job
• Range of options available for processing specific material-type
• System stability and reliability reduce production downtime
• Increased focus stability for fiber laser applications
www.CambridgeTechnology.com

Optik Tasarım
Lazer ışınını mükemmel incelikte veya isteğe bağlı spot kalınlığı sağlayabilen IIVI Infrared USA
mercekler ve aynaları ile donatılmış metrik motor teknolojisi ile donatılmış bir lazer sistemi olan
optik sistem kullanılır. Optik Sistem kullanılan özel yazılım programlarla otomatik olarak odaklanmış ışın çapını çok hızlı bir şekilde değiştirir. Bu özellik , daha iyi geçişler, daha ince çizgiler ve
gri tonlama skalası sağlar. Lazer ışığını yönlendirmekte kullanılan galvonometrik aynalarımız,
haﬁfliği ve hızı ile iş üzerine yansıtılan desenin mükemmel şekilde doğruluğunu sağlar.

3

5 Eksen
Hareket Sistemi

*Değerlerde değişiklik olabilir.

h:1135mm

h:211 mm

Çalışma Alanı 1600x1600 mm

Çalışma Alanı 300x300 mm

Otomatik Çalışma Alanı
Yazılımdan kontrol edilebilme özelliği sayesinde çalışma alanı değişimi için gerekli olan yükseklik ayarı ve dinamik eksen modülü pozisyonlama işlemi kolayca yapılır. Saniyeler içerisinde çalışma alanı değiştirilebilir ve istenilen optimum hassasiyet elde edilir.

Yerli Üretim
Yerli uzman mühendis ve tasarımcılar tarafından, uzun ömürlü ve kaliteli RF metal lazer tüpler
kullanılarak üretilen Galvozen Serisi, ağır şartlarda dahi sürekli ve hassas çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Konusunda uzman mühendisler tarafından mühendisliği yapılan Galvozen,
henüz üretim ve montaj safhalarında iken teknolojik test ölçüm cihazları ile kontrol edilerek
üretilmiştir.
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Lazer Gücü

Lazer Tüp Seçenekleri
Galvozen G3 ve G7 modellerinde işlem yapılacak olan malzeme, sektör veya uygulama şekline göre
lazer güçleri farklı avantajlar sunmaktadır.G3 ve G7 modellerine uygun İngiltere üretitmi Roﬁn marka
Co2 lazer tüpler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Model

Agreement
Power

Shipment
Power

Approximate
First Power

Peak
Power

SR10i

100w

>150

185

315

SR15i

150w

>210

235

445

SR25i

250w

>300

380

630

OEM45ix

450w

>540

700

1135

OEM65ix

650w

>780

1100

1640

Agreement Power

: 16.000 saat kullanım süresi boyunca bu güç garanti edilir.

Shipment Power

: İlk kullanımda garanti edilen minimum güç.

G3

G7

Approximate First Power : İlk kullanımda görülen ortalama güç.
Peak Power

: Anlık çıkabileceği en yüksek darbe gücü.

Kırmızı Kılavuz Işık
Kırmızı kılavuz ışığı ile işlem yapılacak ürünü yerleştirmek çok basittir.Operatörün pozisyonlama
esnasında hata yapmasına engel olur, ﬁre maliyetinden kazanç sağlar.

Minimum Enerji Tüketimi Maksimum Güç
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Sektörler

Ahşap Uygulamalar
Mobilya sektöründe hızla yayılan yeni trendlerden biri lazer oyma işlemedir. Dolap kapakları, yatak
başlıkları, vitrinler, kapılar, sehpalar , masalar başta olmak üzere bir çok mobilya parçasına desen,
yazı, logo vs çalışmaları son derece hızlı bir şekilde Galvozen ile yapılabilir. Ayrıca mobilyalarda
fazlaca kullanılan deri, cam , ayna gibi ürünlere de çalışmalar yaparak ürün ağı genişletilebilir.

Deri
Deri sektöründe lazer kesim ve kazıma işlemi sayesinde sektörün bir çok alanına yayılmaktadır.
Lazer işlemeli ayakkabı , çanta, terlik, ayakkabı taban, mostra, ceket, mont, kemer hatta birden çok
bijuteri aksesuarlarını vitrinlerde görmek mümkündür.
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Cam - Ayna Kumlama
Galvozen Lazer teknolojisi sayesinde cam ve aynalar üzerine desenler yapılmaktadır. Bu işlem
cam kumlama işlemi gibi bir sonuç verir, fakat lazerle oldukça hızlı yapılmaktadır. Aynalar üzerine
yapılan calışmalardan bazıları sırça kaldırma, bazısı cam markalama şeklindedir. Cam yapısına
göre lazer işleme kalitesi farklılık göstermektedir.

Denim
Denim taşlama işlemleri artık tarihe karıştı. Denim pantolonlar , ceketler, gömlekler üzerine yıpratma,
iğne kırığı, rodeo, bıyık vb işlemlerinin tamamını Galvozen lazer ile yapılmaktadır.

Aydınlatma - Lgp Panel
Günümüz led çağında ürünler üzerine lazer ile 2
boyutlu ve 3 boyutlu çalışmalar ile fark yaratmak
oldukça hızlı ve kolay.
Şeffaf pleksiler üzerine yaptığınız çalışmalarda
farklı renkli aydınlatmalar kullanarak gerçekçi
görseller elde edilebilir.
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Diğer Uygulamalar
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İletişim Bilgileri
T. 0850 473 74 74
İkitelli OSB. Bedrettin Dalan Bulvarı
Metro34 Plaza No: 23/ D11-12
Başakşehir, İstanbul

/lazercicom
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