
GRAVEERSTATION M40 / M40 GIFT



BEKIJK ONZE VIDEO
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OPEN OPBOUW

Laat uw machine niet beslissen wat u wel of niet kunt graveren. Het M40 graveergebied van 210x305 mm 
biedt u alle mogelijkheden met de open structuur waardoor grotere items kunnen worden gegraveerd 
wanneer dat nodig is. Graveer zeer lange kunststof platen, elektrische labels, dunne houten balken, 
golfclubs, zwaarden, items met een onregelmatige vorm ...

GLAS GRAVEREN MET DE M40 GIFT UITVOERING

De M40 Gift bevat een automatische smeermiddeltank en een roterend hulpstuk om glazen en flessen 
te personaliseren. Het roterende apparaat kan worden gekanteld voor conische items. Graveer en 
personaliseer vlakke of cilindrische items tot een hoogte van 110 mm.

AANGEPAST VOOR STARTERS

Beheer en pas uw werk aan met onze speciale GravostyleTM of ABC graveersoftware dankzij talloze opties. 
De M40 wordt geleverd met een automatisch centrerende spanklem en een geïntegreerde laserpointer 
(Point & Shoot) om u te helpen bij het plaatsen van het te graveren item, terwijl de graveersoftware 
automatisch zijn positie vaststelt. De meegeleverde Gravogrip TM tafel houdt het item stevig op zijn plaats.

De M40 is een compacte, veelzijdige graveermachine. Het grote graveeroppervlak maakt het 
een perfecte graveeroplossing voor middelgrote en vlakke voorwerpen. Hij kan een kunststof, 
glas, hout, metaal en nog veel meer graveren !

390 mm 

550 mm 510 mm 



VRAAG UW SAMPLES AAN

TOEPASSINGEN

MOGELIJKHEDEN PER MATERIAAL

ID TagsGraveren van gedenkplaten en grafstenen

Graveren van tags en medailles 
voor huisdieren

Graveren en personaliseren van geschenken

Technology ROTARY SCRIBING / DIAMOND
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Wood, varnished wood   

Glass, Crystal

Leather  

Stone, granite, marble  

Food

Ceramic

Plastics  

Foam

Metals   

Cutting =    Engraving / Deep marking =    Marking / Etching =      

Identificatie en traceerbaarheid van 
apparatuur

Front-en bedieningspanelen



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Professionele bewegwijzering
Het M40 graveergebied komt exact overeen met de professionele 
plaatstandaarden (dokter, advocaat, notaris).

Het is de perfecte graveermachine om kleine en middelgrote 
plaatjes en borden te graveren. Creëer in-house technische 
identificatieplaten, elektrische labels, bedieningsinstructies voor 
apparaten, ...

Dankzij de spiegelmodus in de software kan op de achterzijde van de 
acrylplaat worden gegraveerd.

Uitvaartsector

Gekleurde gravure

LEER MEER OVER DE M40

Verkrijg perfecte resultaten met uw M40 graveermachine voor de 
doodskist plaatjes, gedenkplaatjes en urne labels.

Graveer in hout, kunststof of metaal, op urnen dankzij een cilindrisch 
hulpstuk. Personaliseer herdenkingsitems en voeg tekst, figuren en 
symbolen toe aan de compositie toe.

Voeg na het graveren kleur toe aan jouw creatie. Breng zwarte 
Gravolaque aan op platen voor een contrasterend resultaat, of 
personaliseer uw kunststof plaatjes met koude wax (verschillende 
kleuren beschikbaar).

Gravotech biedt een ruime keuze aan tweelaagse materialen: 
verwijder de eerste laag om de tweede te zien - het resultaat 
zijn kleurrijke informatie- of aanduidingsborden zonder enige 
toevoeging van een chemisch product.

Bekijk onze catalogus met verbruiksartikelen en ontdek alle 
kleurencombinaties. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.



SERVICE & ONDERSTEUNING

LEEK BEGINNER EXPERT

SOFTWARE

Opleiding Technische 
ondersteuning Onderhoud

We bieden u lokale ondersteuning 
in uw taal in meer dan 50 landen, 
waar we rechtstreeks en met onze 
distributiepartners aanwezig zijn.

Evenzo zijn onze trainingsmodules 
beschikbaar voor het volledige 
assortiment van onze machines, 
software en accessoires.

Dankzij de ervaring die is opgedaan 
met Gravograph en Technifor en onze 
wereldwijde aanwezigheid in meer 
dan 50 landen met 150 Gravotech-
technici en onze distributeurpartners, 
kunnen we u een breed scala aan 
diensten aanbieden.

ABC Catalog ABC Gravostyle™

ABC-software is een ultra-
vereenvoudigde besturingsinterface 
voor de Gravotech lasers en 
mechanische machines. Graveer 
in amper 3 stappen, vanaf een 
computer of een tablet!

Unieke besturingssoftware voor 
Gravotech lasers en mechanische 
graveermachines

Heeft u een beperkt assortiment 
producten om te graveren? ABC 
Catalog is de juiste keuze! Toegang 
tot ons assortiment kant-en-klare 
verbruiksartikelen en kies uit een 
brede selectie medailles en kleine 
plaatjes.



GRAVOTECH BENELUX NV
Rijksweg 3B
2870 Puurs-Sint-Amands
België

info.benelux@gravotech.com
tel. : +32 (0)3 880 62 00
www.gravotech.co.nl
www.nl.gravotech.be
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VOLG ONS :

TECHNISCHE DATA

M40 M40 GIFT

Technology Rotary, scribing

Marking area max 305 x 210 mm

Max objects size (L x W x H) Unlimited x 210 x 110 mm Unlimited x 210 x 160 mm

Max objects weight 10 kg 5 kg

Spindle power 30 W

Machine dimensions (L x W x H) 550 x 510 x 390 mm 750 x 540 x 570 mm

Machine weight 19 kg 35 kg

Z axis auto Yes Yes

Type of spindle Top load spindle - Hollow shaft motor

Noise < 70 dB

Point & shoot Yes

Operating temperature min. +5°C - max. +40°C

Connection to computer USB / Bluetooth (option)

Maximum speed 25 mm / s

Z stroke (Z travel) 40 mm

Rotation speed 20 000 rpm

Tool diameter 4,36 mm

Technology ROTARY SCRIBING / DIAMOND
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Wood, varnished wood   

Glass, Crystal

Leather  

Stone, granite, marble  

Food

Ceramic

Plastics  

Foam

Metals   

Cutting =    Engraving / Deep marking =    Marking / Etching =      


