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WYDAJNO    PRECYZJA  NIEZAWODNO

Producent urządze i system w
laserowych CNC

CIĘCIE ORAZ GRAWEROWANIE METALI
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Zamknięte lasery z serii WS-CM to najbardziej popularne rozwiązanie do 
cięcia oraz grawerowania materiałw metalowych i niemetalowych. 

Markowe podzespoły, wysoka precyzja zachowana dzięki 
perfekcyjnym silnikom. Dzięki zastosowaniu tuby laserowej RECI® uzyskuje-
my dobrą jako  wiązki laserowej. To wszystko składa się na najlepszą pracę 
urządzenia i pozostawia je bezkonkurencyjne na rynku jeli chodzi o stosunek 
jakoci do ceny  

Najlepsze efekty cięcia i wysoka prędko  uzyskana jest dzięki układowi napędowemu opartemu na szy-
nach HIWIN® i markowym pasom napędowym o wysokiej precyzji działania, a także dzięki silnikom marki 
Leadshine®. 

Dodatkowym atutem jest stabilna konstrukcja pozbawiona napręże, ktra sprawdza się przy tłumieniu 
wstrząsw - cało  połączona jest tylko nierdzewnymi elementami łączeniowymi. W połączeniu z wysokiej 
klasy komponentami elektrycznymi oraz podzespołami renomowanych producentw uzyskalimy 
kompletne urządzenie do zastosowa przemysłowych. 

Nasz dowiadczony zespł technikw zadbał, aby geometria bramy była perfekcyjna (z możliwocią 
korekty), dzięki czemu uzyskujemy wysoką dokładno . Zoptymalizowalimy rwnież maksymalnie 
obszar roboczy względem konstrukcji i obudowy, a wysuwane koła zapewniają mobilno  w razie potrze-
by.  

Obsługa urządzenia jest wygodna dzięki kontrolerowi WI-FI, a podnoszony stł usprawnia pozycjonowa-
nie. Dodatkowo oprogramowanie RDWorks (w języku Polskim) jest intuicyjne oraz łatwe w obsłudze 
plotera laserowego.  

Oryginalne Tuby Reci® o wysokiej wydajnoci i żywotnoci z zewnętrznym systemem chłodzenia wodą dla 
zabezpieczenia wiązki oraz gwarancji jej jakoci, sprawdzone soczewki i lustra, kontroler Ruida, a także 
optymalnie dobrane i zestrojone zasilacze - to wszystko jest częcią nieodłączną częcią naszych laserw 
i składa się na to, że urządzenie jest wydajne, niezawodne i precyzyjne. 

GŁ WNE CECHY

Dostępne rozmiary
 • WS1006CM - 1000 x 600mm
 • WS1309CM - 1300 x 900mm
 • WS1610CM  - 1600 x 1000mm
 • WS1810CM  - 1800 x 1000mm

Seria CM

Dostępne moce tuby

 • RECI W2 - 90W -100W 
 • RECI W4 - 100W -130W 
 • RECI W6 - 130W -160W 
 • RECI W8 - 160W -190W 
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GŁ WNE CECHY



Dodatkowo, posiadamy magazyn częci zamiennych 
oraz eksploatacyjnych jak rwnież całą game akceso-
riw. Prowadzimy rwnież profesjonalne doradztwo 
przed oraz pozakupowe. Z nami dobr i zam wienie 
odpowiednich częci nie stanowi żadnego problemu.  

9. Profesjonalny układ chłodzenia CW

10. Wydajny wentylator 

11. Prowadnice liniowe THK \ PMI \ HIWIN

12. Soczewki kwarcowe

13. Kontrel Ruida

14. Instrukcja PL / EN

15. 15. Gwarancja do 5 lat

16. Dostawa w cenie ( na terenie Polski )

Podstawowe wyposażenie każdej konfiguracji zawiera
1. Stł typu nożowego (+ nakładkę plaster miodu)

2. Tuba szklana Co2 – RECI, 10.6μm

3. Komunikacja Wi-Fi / USB / Ethernet TCP/IP

4. Oprogramowanie RDWorks PL

5. Znacznik laserowy Red Cross lub Red Dot

6. Sterownik do połączenia Wi-Fi

77. Leadshine – silniki krokowe High Precision

8. Wydajny kompresor

Wszystkie urządzenia marki Weni Solution są budowane w oparciu o zdobyte dowiadczenie i 
tylko na sprawdzonych podzespołach renomowanych producentw. W połączeniu z restryk-
cyjna kontrolą jakoci, skutkują precyzją i niezawodnocią naszych urządze.  

Jako nieliczna marka na rynku urządze przemysłowych oferujemy aż do 5 lat gwarancji gdyż 
wiemy, że nasze produkty zostały wykonane zgodnie z restrykcyjnymi normami, wraz z nad-
zorowaniem całego procesu przez departament jakoci R&D Center w tym z europejską normą 
ISO 9001:2015 oraz z certyfikatem jakoci CE. 

Wszystkie oferowane przez nas urządzenia oraz produkty są flagowymi modelami produko-
wanymi oraz zaprojektowanymi przez naszych inżynierw.  Opieramy się o zebrane wielolet-
nie dowiadczenie oraz pozyskane opinie naszych klientw. 

Klienci wybierający naszą markę otrzymują gwarancję jakoci w rozsądnej cenie, pełen serwis 
oraz wsparcie techniczne.   

Dbamy o nasze referencje i jestemy dumni z każdego 
dostarczonego urządzenia
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Stw rz kompletne urządzenie
ROZBUDUJ LASER O NOWE FUNKCJE

MIXED HEAD
MIXED HEAD - GŁOWICA

DO METALI ORAZ NIEMETALI

Zwiększ efektywno  swojej pracy z naszym urządzeniem dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. 
Rozbuduj laser CO2 o takie funkcje jak autofocus głowicy, ktry utrzymuje stałą ogniskową
do materiału lub wrzeciono do grawerowania materiałw cylindrowych jak np. rury. Stabilizator 
napięcia, ktry zadba o zabezpieczenie urządzenia przed uszkodzeniem, a kontroler WI-FI spra-
wia, że obsługa urządzenia będzie jeszcze wygodniejsza. 

MIXED HEAD

METAL & 
NON-METAL

Serię CM wyrżnia fakt zastosowania specjalnego typu głowicy 
pozwalającej cią materiały metalowe takie jak np. stal węglowa 
i nierdzewną, nie tracąc przy tym możliwoci cięcia materiałw

niemetalowych jak np. akryl itd. Dzięki temu zyskujemy 
kompletne urzadzenie do zastosowa przemysłowych

 o nisko i rednio nakładowej produkcji.

GłGłowica  ta zapewnia idealne cięcie laserowe za każdym razem, 
nawet na hartowanej i twardej stali nierdzewnej. Złożone kontury,

małe otwory i wąskie wypalenia, są precyzyjne i dokładne.

AUTOFOCUS
GŁOWICY

WRZECIONO
DO GRAWEROWANIA

STABILIZATOR
NAPIĘCIA

ST Ł PODNOSZONY
G RA / D Ł

KONTROLER WIFI
ŁATWA OBSŁUGA

KAMERA CCD
CIĘCIE PO OBRYSIE
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RZUTY TECHNICZNE

TABELA WYMIAR W DLA SERII CM

X1
X2

X3X5

X4

X6

WS1309C

WS1610C

WS1810C

Model X1 X2 X3 X4 X5 X6

Legenda
X1 - wysoko  od podłoża do otwartej obudowy 
X2 - wysoko  obudowy

X3 - długo  obudowy

X5 - Szeroko  pola bezpieczestwa

X4 - szeroko  obudowy

X6 - Długo  pola bezpieczestwa

1880mm 980mm 1380mm 2980mm 1980mm 2880mm

1880mm 980mm 1480mm 3160mm 1908mm 2980mm

1880mm 980mm 1480mm 3160mm 2390mm 2980mm
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Jako
na każdym
kroku.

DREWNOMETALE TESKSTYLIA PLASTIK PAPIER PMMA SZKŁO GUMA

Sprawdzone materiały

W Weni Solution dostarczamy wiele rozwiąza, 
aby trafi do wymaga każdego klienta. Szeroki 
wachlarz urządze, daje Pastwu praktycznie
nieograniczone możliwoci zastosowa
naszych urządze.

Nasze lasery potrafią cią oraz grawerowa 
tworzywa sztuczne, pleksi, akryl, sklejke,
karton, MDF, tekstylia, skra, szkło, ceramika
(grawer), guma i wiele innych materiałw z 
przemysły reklamowego, tekstylnego jak i
meblarskiego.

Dzięki suDzięki sukcesywnym testom materiałw 
przesyłanych przez klientw, ilo  zastosowa 
poszerza się z każdym dniem.

Grawerowanie i cięcie przemysłowe  w rżnego typu materiałach za pomocą specjalistycznego lasera CO2 nabiera popu-
larnoci. Proces obrbki materiałw metalowych i niemetalowych tym sposobem, jest innowacyjną technologią na rynku. 
Wszystko za sprawą wiązki laserowej o dużej gęstoci artefaktw skoncentrowanej na punkcie, ktra powoduje topienie 
materiału. Miejsce cięcia jest omywane za pomocą gazu, ktry jednoczenie usuwa nadmiar materiału. 

Nasze urządzenia przeznaczone są do pracy w warunkach przemysłowych, wykorzystywane zarwno do specjalistycz-
nych zada, jak i codziennych realizacji.

Pełna tabela prędkoci oraz zastosowania na następnej stronie

ZASTOSOWANIE
Plotery Laserowe CO2 - Seria CM  
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MATERIAŁ GRUBO W1 W2 W4 W6 W8 GRAWER CIĘCIE

MATERIAŁ GRAWER CIĘCIE

3mm
5mm
8mm
10mm
15mm
20mm
30mm30mm

30mm/s
20mm/s
10mm/s
6mm/s
5mm/s
1mm/s
--

35mm/s
25mm/s
15mm/s
9mm/s
8mm/s
1.5mm/s
--

47mm/s
31mm/s
19mm/s
15mm/s
12mm/s
2.4mm/s
--

62mm/s
36mm/s
25mm/s
21mm/s
17mm/s
5mm/s
1.5mm/s1.5mm/s

68mm/s
40mm/s
34mm /s
29mm/s
19mm/s
9mm/s
3mm/s3mm/s

20mm/s
13mm/s
5mm/s
2mm/s
-

23mm/s
15mm/s
7mm/s
3mm/s
1mm/s

25mm/s
18mm/s
9mm/s
5mm/s
1.5mm/s

30mm/s
21mm/s
12mm/s
7mm/s
2mm/s

33mm/s
25mm/s
14mm/s
10mm/s
3mm/s

20mm/s
15mm/s
10mm/s
4mm/s
-

25mm/s
20mm/s
12mm/s
8mm/s
1mm/s

30mm/s
25mm/s
15mm/s
11mm/s
2mm/s

35mm/s
30mm/s
20mm/s
15mm/s
2.5mm/s

40mm/s
35mm/s
25mm/s
18mm/s
3mm/s

60mm/s50mm/s40mm/s30mm/s25mm/s

500mm/s400mm/s300mm/s200mm/s100mm/s

65mm/s55mm/s45mm/s40mm/s35mm/s

200mm/s200mm/s200mm/s200mm/s200mm/s

50mm/s45mm/s40mm/s35mm/s30mm/s

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TTAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TTAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK TAK

TAK TAK

TAK TAK

TAK TAK

TAK TAK

3mm
5mm
10mm
15mm
20mm

3mm
5mm
10mm
15mm
20mm

jedna warstwa

Akryl

MDF

Skra

Drewno

Tekstylia

Papier

Guma

Płyta dwuwarstowa

jedna warstwa

4mm

Szkło

Ceramika

Marmur

Matowa deska

Fornir drewniany

Włkno szklane

DachwkaDachwka

Plastik(PMAA)

Korek

Corian

Melamina

Karton

Pleksiglas

StStal nierdzewna

Stal węglowa

Mosiądz

Aluminium

Anodyzowane aluminium

Metale malowane

Tytan

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TTAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TTAK

TAK

*

TAK

*

TAK

*

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIENIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TTAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

*podane wartoci mogą nieznacznie rżni się od rzeczywistego efektu

jedna warstwa

2mm

TABELA PRĘDKO CI CIĘCIA
Plotery Laserowe CO2 - Seria CM 
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Urządzenia Weni Solution wyrżnia fakt, iż są oparte na najlepszych i sprawdzonych komponentach. 

Dzięki nim uzyskujemy najlepsze efekty cięcia i zyskujemy przewagę nad konkurencją. Każda czę  

składa się na możliwie najlepszą pracę oraz niezawodno  naszych urządze. 

Oprcz nowoczesnego designu naszych urządze cyklicznie pracujemy nad poprawą funkcjonalnoci, 

opierając się na opiniach i radach naszych klientw. Bazujemy na markowych podzespołach takich jak:

Tuby laserowe RECI charakteryzują się wysoką trwałocią 
oraz precyzją. Ich realna żywotno  wynosi : ok. 10 000 
godzin pracy. Tuba RECI to lepsza jako  wiązki, większa 
skuteczno  cięcia, lepsza jako  wykonania.

Tuby laserowe RECI®

Dzięki posiadanej technologii i wiedzy pozwalającej na zbu-
dowanie podzespołw do większoci urządze na rynku, 
komponenty marki Omron są  w stanie zapewni gwarancję 
i jako  na najwyższym poziomie.

Komponenty elektroniczne OMRON®

To urządzenie jest przeznaczona do chłodzenia tuby laserowej w lase-
rach Co2 Weni , stosując wodę destylowaną w obiegu zamkniętym. 
Głwnym zadaniem urządzenia jest obniżanie temperatury wody do 
wartoci właciwej dla danej maszyny.

System chłodzenia S&A®

Prowadnice te zapewniają wysoką dokładno  pozycjonowania, wysoką 
powtarzalno  oraz trwało . Zapewniają one płynny ruch w zka dzięki 
zastosowaniu elementw tocznych Dzięki tego typu rozwiązaniu w lase-
rach marki Weni Solution nie występują efekty stick-slip.

Prowadnice liniowe PMI/HIWIN/THK

PODZESPOŁY
Plotery Laserowe CO2 - Seria CM  
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Sterownik 3-fazowy 3ND583

Precyzyjne silniki oraz sterowniki LEADSHINE® zapewniają precyzję ruchu oraz wysoką powtarzalność. 
Jest to bardzo istotny element każdego urządzenia w procesie produkcyjnym. Zastosowanie w budowie 
silnika prądu stałego DC i magnesów trwałych umożliwia ciągłą i stabilną pracę. Dzięki tej konstrukcji 
silniki te stosowane są w przemyśle ciężkim przy budowie urządzeń mechanicznych oraz robotów, gdzie 
znaczącą rolę odgrywają trwałość i niezawodność. 

Niezawodność silników
krokowych i precyzja 
serwo jednocześnie.

Dwa rodzaje stołu roboczego w standardzie.
Stół nożowy służy do cięcia dużych sztywnych elementów, natomiast plaster miodu idealnie znajdzie 
zastosowanie przy obróbce drobnych, elastycznych  przedmiotów lub materiałów, które po wycięciu 
muszą pozostać na stole w określonej pozycji. 

Ostrza wykonane ze
wzmocnionego stopu 
aluminium (możliwa 
wymiana po zużyciu)

Stół nożowy

Nakładka ‘plaster miodu’

Struktura plastra miodu wykonana
z galwanizowanej stali idealnie 

zatrzymuje wycięte elementy na stole

SILNIKI HYBRYDOWE LEADSHINE®

Silniki hybrydowe stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest
duża prędkość oraz precyzja pozycjonowania, przy zachowaniu 
wysokiej kultury pracy.

Hybrydowe napędy są połączeniem silników krokowych 
oraz serwonapędów. Dzięki zainstalowaniu enkodera mamy
pewność co do aktualnej pozycji silnika czego nie można powiedzieć
o napędach opartych o technologie krokową.
 
W przeciwieństwie do tradycyjnych silników krokowych, hybrydowy 
napęd daje pnapęd daje pewność pozycji , przez co uzyskujemy znacznie lepszą precyzje.

Plotery Laserowe CO2 - Seria CM  
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ZDJĘCIA Z PRACY ZESPOŁU WENI
Plotery Laserowe CO2 - Seria CM 
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