D Serisi

Mira - Nova Serileri

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 onbir 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.
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Özellikler
• Bölünebilir makine tasarımı sayesinde 90cm genişliğindeki bir kapıdan geçilebilir, bina içi
veya oﬁs ve ev kullanımına uygundur.
• Çalışma tablası altında vakum alanı ve kazıma esnasında oluşan toz veya dumanı emiş
sistemi bulunmaktadır.
• Tüm optikler IIVI infrared markadır.
• Büyük plakaları önden arkaya sürebilmek için makinenin arka kısmında boşluk bulunur.
• Su soğutmalı tüplerde tam otomatik su soğutma sistemi.
Güç Seçeneği

CO2 Cam Tüp

Soğutma

Tam Otomatik Gazlı Su Soğutma Sistemi

Tabla

Bal Peteği Tabla (Kılıç veya kare tabla opsiyonel)
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Ekonomik ve Performanslı
Creaspeed serisi, kaliteden ödün vermeyen, kolay ulaşılabilir ﬁyatlarıyla dikkat çeken modellerimizdir.Fiyat
performans oranı yüksek olduğundan, piyasada en çok tercih edilen modeller arasına girmiştir..

Uzun Ömürlü Kullanım
Mekanik aksamı, kapalı makaralı ve yüksek hızlı rulmanlar ile tasarlanmış olan taşıyıcı araba, hava ile temizlenip
yağlı bez ile silindiği takdirde rulmanlar uzun yıllar sorunsuz çalışabilir.

Bölünebilir Tasarım
Creaspeed serisi bölünebilir yapısı sayesinde 80cm. genişliğindeki kapı boşluklarından geçebilecek şekilde
tasarlanmıştır. Bu sayede oﬁs, ev, İşhanı vb. ortamlara kolayca yerleştirilebilir. (Satış temsilcinizden detaylı
bilgi isteyiniz.)

Çevre, İnsan Dostu
Creaspeed serisinde kullanılan “selenoid valf” modülü sayesinde, duman emiş motoru, hava üfleme
kompresörü ve su soğutucuları gibi yüksek elektrik tüketimi yapan bileşenler, sadece lazer ışığı atarken çalışmaya başlar. Bu sayede; gereksiz enerji tüketimini önler, elektrik faturalarınızda tasarruf
sağlar ve gereksiz gürültü kirliliğine maruz kalmamış olursunuz. *Bu özellik opsiyoneldir, satış
temsilcinizden bilgi isteyiniz.

Yüksek Verimlilik
Creaspeed serisinde makinenin arkasındaki boşluk sayesinde daha az ebatlama yaparak ﬁrenizi azaltırsınız. Yani makinenizin çalışma alanı genişliğindeki bir MDF tabakasını fazlalık kısımları arkadan
çıkmak üzere yerleştirebilirsiniz.

Profesyonel ve Kullanıcı Dostu Arayüz
Creaspeed modellerimizde en güncel Ruida kontrol kartlarını tercih etmekteyiz. 3.5inc. ‘lik renkli TFT ekranında çalıştığınız çizimi görebilirsiniz. Önde gelen tasarım programlarından (AUTOCAD, CORELDRAW, ADOBE
PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR VB.) elde ettiğiniz vektörel çizimleri kolayca işleme alabilirsiniz.

Çalışma Esnasında Manuel Güç Ayarlama
Creaspeed modellerimizde panelin üstünde bulunan potansiyometre sayesinde çalışma esnasında manuel
olarak güç değişikliği yapabilir, çalışmayı durdurmadan kesimlerinizde daha derine inebilir veya kazımalarınızda daha koyu yada daha açık tonlar elde edebilirsiniz.
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Daha Büyük Hücreli ve Kalın Bal Peteği Tabla
Creaspeed modellerimizde tercih ettiğimiz bal peteği tabla portatif yapısı sayesinde kolay çıkarılıp temizlenebilir. Geniş hücreleri sayesinde petek tabla diğer bal peteklerine göre daha uzun süre tıkanmadan
kullanılabilir ve daha kolay temizlenir. Gereken hava izolasyonunu sağladığınızda 3mm. MDF’yi bile düzleştirebilecek bir vakum gücü oluşabilir. Güçlü yapısı, vakumlu şekilde uzun süreli kullanımlardan sonra bile
petek tablanın zaman içerisinde çökmesinin önüne geçer.

Kesim Parametreleri
KESİM

KAZIMA

MARKALAMA

Akrilik
MDF
Ahşap
Deri
Cam/Ayna
Taş
Plastik
Kumaş
Kaşe
Metal
Boyalı Metal
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Almira Lazer Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.
İkitelli OSB. Bedrettin Dalan Bulvarı Metro34 Plaza
No:23 / 11-12 Başakşehir / İST 0212 438 1626
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