
MASZYNA DO 
GRAWEROWANIA

M40 / M40 GIFT
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OTWARTA BUDOWA

Nie pozwól swojej maszynie zdecydować, co możesz, a czego nie możesz grawerować. Obszar grawerowania 
M40 210x305mm ma otwartą budowę, która umożliwia grawerowanie większych przedmiotów w razie 
potrzeby. Graweruj bardzo długie tabliczki informacyjne, etykiety elektryczne, cienkie drewniane belki, kije 
golfowe, miecze, przedmioty o nieregularnych kształtach i wiele innych.

GRAWERUJ SZKŁO Z WERSJĄ M40 GIFT

M40 Gift zawiera automatyczny zbiornik na chłodziwo działający w obiegu zamkniętym i przystawkę 
obrotową do personalizacji szklanek i butelek. Uchwyt obrotowy można przechylać w przypadku pracy
z elementami stożkowymi. Graweruj i personalizuj dowolne płaskie  lub cylindryczne przedmioty o średnicy 
od 4 do 160 mm i długości 470 mm.

PRZYSTOSOWANA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kontroluj i dostosowuj swoją pracę za pomocą naszego dedykowanego oprogramowania do grawerowania 
GravostyleTM lub ABC dzięki licznym opcjom. M40 jest wyposażony w imadło samocentrujące i wskaźnik 
laserowy do skanowania wymiaru i kształtu przedmiotu (Point & Shoot), która pomaga umieścić obiekt do 
grawerowania. Opcjonalnie - stół GravogripTM, który utrzyma przedmiot.

M40 - kompaktowa, wszechstronna maszyna do grawerowania. Duży obszar roboczy - idealne 
rozwiązanie do grawerowania płaskich przedmiotów średniej wielkości. Może grawerować szeroką 
gamę materiałów, takich jak tworzywa, szkło, drewno, metal i inne!

390 mm

550 mm510 mm 

http://youtu.be/-ZTeuIDWGq4


CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Profesjonalne znakowanie

Obszar grawerowania M40 dokładnie odpowiada standardom 
profesjonalnych szyldów (lekarz, prawnik, notariusz).
Jest to idealna maszyna do grawerowania szyldów oraz małych
i średnich tabliczek i znaków. Twórz własne tabliczki identyfikacyjne, 
etykiety elektryczne, instrukcje obsługi urządzeń, profesjonalne 
tabliczki i wiele innych.
Tryb lustrzany w oprogramowaniu umożliwia grawerowanie na 
odwrotnej stronie płyty akrylowej, zapewniając wyraźne i profesjonalne 
wykończenie.

Rynek Pogrzebowy

Kolorowe Grawerowanie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O M40

Twórz wszelkiego rodzaju oznakowania pogrzebowe za pomocą 
maszyny do grawerowania M40.

Graweruj drewniane, plastikowe lub metalowe tabliczki na trumny, 
graweruj na urnach dzięki cylindrycznej przystawce, personalizuj 
pamiątkowe przedmioty, dodawaj tekst, figury i symbole do swojej 
kompozycji.

Dodaj kolor po grawerowaniu. Nałóż czarny Gravolaque na płytki, aby 
uzyskać kontrastowy efekt, lub spersonalizuj swoje tabliczki zimnym 
woskiem (dostępnych kilka kolorów).
Gravotech oferuje szeroki wybór materiałów dwuwarstwowych: 
zdejmij pierwszą warstwę, aby zobaczyć drugą i uzyskaj kolorowe 
znaki bez dodawania produktów chemicznych.
Sprawdź nasz katalog materiałów eksploatacyjnych, aby zobaczyć 
wszystkie kombinacje kolorystyczne do użytku wewnętrznego
i zewnętrznego.

http://gravotech.pl/m40?utm_source=pdf


PRZYGOTUJ SWOJE PRÓBKI

APLIKACJE

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA

Tabliczki IdentyfikacyjneTablice pogrzebowe i etykiety na urny - 
grawerowanie dla branży funeralnej

Punkty grawerskie Grawerowanie prezentów

Znakowarki do identyfikacji i śledzenia 
narzędzi i wyposażenia

Wyświetlacze POP i grawerowanie tablic

Technologia GRAWEROWANIE PRZECIĄGANIE DIAMENTÓW
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Szkło, Kryształ

Skóra  

Drewno, drewno
lakierowane  

Tworzywa sztuczne  

Aluminium   anodowane  

Mosiądz  

Złoto, srebro, nikiel, platyna  

Metale

 = Cięcie     = Grawerowanie/ Głębokie znakowanie     = Znakowanie/ Wytrawianie    

http://gravotech.pl/prosze-o-kontakt?utm_source=pdf


SERWIS I  WSPARCIE TECHNICZNE

NOWICJUSZ POCZĄTKUJĄCY EKSPERT

OPROGRAMOWANIE

Szkolenie Pomoc Techniczna Konserwacja 

Zapewniamy lokalne wsparcie 
w Twoim języku w ponad 50 
krajach, w których jesteśmy obecni 
bezpośrednio i u naszych partnerów 
dystrybucyjnych.

Nasze moduły szkoleniowe mają na 
celu optymalizację korzystania
z naszych rozwiązań i są dostępne dla 
pełnej gamy maszyn, oprogramowania 
i akcesoriów.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu
z Gravograph i Technifor oraz naszej 
globalnej obecności w ponad 50 
krajach, z udziałem 150 techników 
Gravotech i naszych partnerów 
dystrybucyjnych, możemy zaoferować 
szeroki zakres usług.

Catalog ABC Gravostyle™

Oprogramowanie ABC to najprostsze 
oprogramowanie do grawerowania dla 
maszyn laserowych i mechanicznych 
Gravotech. Graweruj w zaledwie 3 
prostych krokach z komputera lub 
tabletu!

Jedyne w swoim rodzaju 
oprogramowanie sterujące do 
grawerek laserowych i mechanicznych 
Gravotech.

Jeżeli masz ograniczoną gamę 
produktów do grawerowania, ABC 
Catalog to właściwy wybór dla Ciebie! 
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać 
spersonalizowaną wersję ABC Catalog, 
integrującą gamę Twoich produktów.



GRAVOTECH SP.  Z O.O.
Ul. Kobierzycka 20 BA,
PL 52-315, Wrocław, Poland

info.pl@gravotech.com
+48 71 796 04 01
www.gravotech.pl
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Znajdź nas :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M40 M40 GIFT

Technologia Grawerka mechaniczna

Pole grawerowania 305 x 210 mm

Maksymalna wielkość przed-
miotu (dł. x szer. x wys.) (waga) Nieograniczona x 210 x 110 mm Nieograniczona x 210 x 160 mm 

Maksymalna waga przedmiotu 10 kg 5 kg

Wrzeciono 30 W

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 550 x 510 x 390 mm 750 x 540 x 570 mm

Waga urządzenia 19 kg 35 kg

Automatyczna oś Z Tak Tak

Typ wrzeciona Wrzeciono ładowane od góry
Silnik z wałem drążonym

Poziom hałasu < 70 dB

Point & shoot 
(wskaźnik laserowy) Tak

Temperatura pracy min. +5°C - maks. +40°C 

Połączenie z komputerem USB / Bluetooth (opcjonalnie)

Maksymalna prędkość 25 mm/s

Przesuw w osi Z 40 mm

Prędkość wrzeciona 20 000 rpm

Średnica narzędzia 4,36mm

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

