












Dado دستگاه جوش لیزرى کامپکت
محصول شرکت الترولیزر ایتالیا

قابلیت یک دستگاه جوش لیزر کامل در ابعاد کوچک
مخصوص مجموعه هاى کوچک و متوسط

مناسب جهت تعمیرات طال و نقره
کاربرى آسان و بى دردسر

قابلیت اتصال به تلفن همراه هوشمند
قابلیت جوش بسیار ظریف تا زخیم

جوشکارى بدون نیاز به لحیم 
قیمت مناسب با گارانتى دو ساله



MW5

MW7
Signal Processing نسل جدید با تکنولوژی



EXJET

EXJET

EXJET

EXJET

EXJET

25

A4 A4 A5 ، A6 

6 18 280×220
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EXJET

EXJET EXJET A5 - Auto Changer
دارای قابلیت تعویض اتوماتیک پلیت

A6 Plus

A5

محصول صادراتى شرکت مهندسى اکسیدماد
UNIWAY تحت برند

نسل هفتم پرینترهاى سه بعدى



سرعت بى نظیر تا 3 سانتى متر در ساعت
رزولوشن بسیار باال و کیفیت سطح فوق العادى

تمام اتوماتیک و بدون نیاز به اپراتور
قابلیت کار مداوم و 24 ساعته بدون نیاز به نگهدارى سرویس

سیستم کالیبراسیون اتوماتیک و بدون نیاز به تنظیمات اولیه روزانه

سیستم کنترل فعال ضخامت الیه
بدون نیاز به قطعات مصرفى

قابلیت تولید با انواع رزین هاى ریخته گرى
هزینه تولید بسیار پایین

گارانتى و خدمات پس از فروش

(XYZ)

XY-

Z-

160x90x200 mm

20 micron

5-100 micron

240 VAC, 50/60 Hz, single phase, 500 W

10/100 Ethernet

STL and SLC

UV Curing

65x55x135 cm

190x110x200 mm 220x140x200 mm 220x140x200 mm

قابلیت شبکه

22 micron

5-100 micron

20 micron

5-100 micron

20 micron

5-100 micron

240 VAC, 50/60 Hz, single phase, 750 W 240 VAC, 50/60 Hz, single phase, 1000 W 240 VAC, 50/60 Hz, single phase, 1300 W

10/100 Ethernet

STL and SLC

10/100 Ethernet 10/100 Ethernet

STL and SLC

UV Curing UV Curing, Chiller

65x55x135 cm 84x64x175 cm

STL and SLC

UV Curing, Chiller

100x70x175 cm

محصول صادراتى شرکت مهندسى اکسیدماد
UNIWAY تحت برند

Plus Auto Changer



محصول صادراتى شرکت مهندسى اکسیدماد
UNIWAY تحت برند

Size:   A5

Size:   A5

Size:   A6



محبوب ترین دستگاه ریخته گرى دنیا

مناسب جهت محصوالت فیوژن و سطح نازك







نسل جــدید

اروپایـــــى

طرح
















