
LASERSTATION WELASE™



BEKIJK ONZE VIDEO
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ONTWORPEN VOOR DE DETAILHANDEL

Compact, verfijnd & elegant design, geruisloos en voorzien van grote transparante kijkvensters, kortom een 
eye-catcher. U creëert een unieke winkelervaring voor uw klanten. De WeLase voldoet bovendien aan de 
strengste veiligheidsvoorschriften en is gecertificeerd Klasse 1.

MODERN EN HOOGTECHNOLOGISCH

Profiteer van onze geavanceerde technologie in een gebruiksvriendelijke laser. U kan onmiddellijk aan de 
slag zonder voorkennis en de lasermogelijkheden kunnen bovendien aan uw behoeften aangepast worden: 
galvonometrische high-speed markeerkop, automatische verticale as, positioneringsassistenten, smart 
vision en easy fit klemmen. De WeLase kan ook worden gebruikt in werkplaatsen: snelle communicatie met 
webservers en ERP-systemen voor de massa-productie van gepersonaliseerde items.

CUSTOM LASERGRAVEREN

De WeLase is verkrijgbaar met Fiber-, CO2-, Hybride- of Groene laserbronnen. Ontworpen voor flexibiliteit 
ongeacht uw materiaalkeuze. Configureer uw laserapparaat met accessoires en opties voor uw specifieke 
toepassing: graveren in zilveren ringen, matteren van glas, snijden van metalen vormen, lederen armband 
personaliseren, ...

Maak kennis met de magie van het lasergraveren. De WeLase personaliseert het voorwerp binnen 
enkele seconden. Hiermee triggert u gegarandeert de nieuwsgierigheid van uw (potentiële) 
klanten.

610 mm 

450 mm 560 mm

https://me-qr.com/G9ZClq


ACCESSOIRES

Jewel Pack

De WeLase wordt de perfecte lasergraveermachine voor juwelen. 
Binnen- en buitenzijde graveren van ringen en armbanden, en 
lasersnijden van dunne en vlakke voorwerpen. 

Nauwkeurige positionering van de sieraden. Contrastrijk resultaat, 
witte markering of diepe gravure.

Easy Fix Pack

Safe Air Pack

MEER INFORMATIE OVER DE WELASE™

Fixeer en ga aan de slag. Nauwkeurig en razendsnel positioneren. 
Veelzijdig: van een pen tot een parfumflesje met dezelfde klem. 

Positioneer en fixeer het voorwerp dankzij het magnetisch systeem. U 
heeft geen klemmen noch klauwplaten nodig.

Compacte afzuiging, maakt de laser inzetbaar in alle ruimtes en 
omgevingen, die ervoor zorgt dat alle dampen en kleine deeltjes 
worden afgevoerd. 

De stoffen, dampen en geuren worden bovendien ook gefilterd.  Het 
resultaat is een schone en nette machine. U zorgt voor een veilige en 
gezonde werkplek. 

Ideaal voor een winkelruimte of shop. Afzuigfilters zijn HEPA-
gecertificeerd.

https://me-qr.com/mBDrD9k


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.

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.

Heeft u een beperkt assortiment 
producten om te graveren? ABC 
Catalog is de juiste keuze!

Contacteer ons voor uw op maat 
gemaakte ABC catalog versie, waarin 
u uw eigen productgamma kunt 
integreren.



VRAAG UW SAMPLES AAN

TOEPASSINGEN

MOGELIJKHEDEN PER MATERIAAL

Traceerbaarheid van industriële onderdelen Snijden en graveren

Markeren voor de auto-industrie

Markeergereedschap voor identificatie 
en traceerbaarheid

Cosmetica en luxe artikelen Geschenken & personalisatie

Technology CO2 FIBER GREEN HYBRID
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Metals   

Plastics  

Glass, Crystal

Wood, varnished wood   

Leather

Textiles

Paper, cardboard, cork  

Engraving materials         

 = Cutting         = Engraving / Deep Marking         = Marking / Etching

https://me-qr.com/MM6dCK


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

Gravotech-Welase-11-2022-nl-NL-BE.  De informatie, foto’s en illustraties in dit document zijn niet bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Dit document is niet contractueel. Gravograph™, Gravotech™, Technifor™, WeLase™, Gravostyle™ en Dedicace™ zijn gebruikte, aangevraagde of gedeponeerde handelsmerken van een bedrijf 
van de Gravotech Group. © Gravotech Marking - 466 rue des Mercières - ZI Périca - 69140 Rillieux-la-Pape - Frankrijk. Société par Actions Simplifiée met een maatschappelijk kapitaal van 11 531 016 
€ - SIREN: 334818 515 RCS Lyon.

VOLG ONS :

TECHNISCHE DATA
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Technology CO2 FIBER GREEN HYBRID

Laser Technology CO2 Fiber Green (DPSS) Hybrid (DPSS)

Machine dimensions (L x W x H) 450 x 560 x 610 mm

Weight 44 Kg 42 Kg 39 Kg 39 Kg

Engraving area 100 x 100 mm 110 x 110 mm

Max object size 
(L x W x H)

340 x 200 x 180 mm 340 x 200 x 100 mm 

Door Type Manual

Laser Safety Classification Class 1 Door Closed/ Class 2M Door Open (Aiming Diode)

Wavelength 10600 nm 1064 nm 532 mn 1064 nm

Laser Power 30 W 20 W / 30 W 5 W 10 W

Communication Ethernet, USB and Wifi

Power Supply 100 / 240 V AC - 50 / 60 Hz

https://www.facebook.com/gravotech.off
https://www.linkedin.com/company/gravotech-group
https://www.youtube.com/user/GravotechMarkingSAS
https://instagram.com/gravotech.off

