
Tasarım & Üretim

Makinelerimiz tüm CE
standartlarını karşılamaktadır.

FIBER LAZER
SERİSİ

Mini - Pro - MOPA
> Türk Mühendisliği, Türk Malı, Yerli İmalat ve Yerli Sermaye



KOLAY DEĞİŞTİRİLEBİLİR LENS
100x100mm ile 700x700mm arasında lens
seçenekleriyle daha hassas markalama

2 FARKLI MODEL
Mini ve Pro modelleriyle her kullanıcı tipi için
ekonomik ve kaliteli sonuç

MÜKEMMEL
MARKALAMA

STANDART ÖZELLİKLER
> Yazılım Desteği VenoxCAD
> Maksimum Hız 15550mm/sn
> Dayanıklı Şase Paslanmaz Çelik
> Ürün Besleme Entegre Edilebilir
> Ergonomi Kolay Değiştirilebilir Lensler
> Malzeme Yüksekliği Sınırsız Yükseklik İmkanı

İSTER KÜÇÜK İŞLETME
İSTER ENDÜSTRİYEL
UYGULAMALARDA
YÜKSEK PERFORMANS
VE SÜREKLİ VERİMLİLİK

DAHA BİR ÇOK
İŞ KOLU VE SEKTÖRDE
BİNLERCE MALZEMEYE
İŞLEM YAPMA İMKANI

VENOX TEKNOLOJİ

HER İŞİN İHTİYACI

AVANTAJLAR

Skyfly Serisi, Dünya standartlarında 
performansa sahip makine ihtiyacını, 
güvenlik ve ekonomiden ödün vermeden 
kullanıcılarına sunar.

Bu sayede yıllarca sorun yaşamadan 
kullanabileceğiniz bir makineye sahip 
olurken, işlerinizi daha rahat 
büyütebilirsiniz.

Skyfly serisi, eşsiz Türk mühendisliğini, 
son teknoloji test cihazları ve kendisine 
ait patentleri ile taçlandırır.

Yüksek verimlilik amaçlayan SkyFly 
serisi, “just in time” politikasına dayalı 
teknik servis hizmeti, müşteri 
memnuniyetini ön planda tutmayı 
hedefleyen mühendisliği ile 2018 yılından 
beridir yüzlerce müşterinin vazgeçilmez 
markası olmuştur.

SkyFly Serisi, genişletilebilir aksesuar 
yelpazesi ile son kullanıcıya ait ürünlerde 
yüksek katma değer sağlar. Ayrıca 
endüstriyel uygulamalar için sıfırdan 
tasarlanabilir mühendislik katkısı 
sayesinde özel çözümlerde en büyük 
yardımcınızdır.

Windows destekli yazılımı sayesinde 
kolay ve güvenilir entegrasyon sağlar.

Oldukça kompakt olan SkyFly serisi, 
sadece en yüksek kalitede mekanik 
aksamlar kullanır ve elektronik bileşenleri 
en iyi işi çıkarmak için tasarlanmıştır.

SkyFly serisi, sahip olduğu 3 farklı işleme 
alanı ve çok geniş güç seçenekleri ile tüm 
işlerinizde optimum sonuç sağlarken, 
vakit kaybından kaçmanıza olanak sağlar

Venox Teknoloji’nin Türk mühendisliği ve yerli sermaye ile üretmiş
olduğu “orta sınıf” lazer kategorisinde Türkiye’den, Dünya’ya sunulan
gurur tablosu

ISO 14001

ISO 9001

ANAHTAR
TESLİM FİYAT

Verimli ve odaklı şekilde çalışmak için
hızlı uygulamaya ve yüksek güvenlik
önlemleri sağlayan ürünler

/Ahşap /Tekstil /Deri /Silikon /Kağıt /Lastik /Kaşe Lastiği /ABS /Köpük /Pleksiglass

/Cam /Taş /Granit /Mermer /Seramik /Eloksallı Alüminyum /Pirinç /Paslanmaz Çelik

MARKALAMA İMKANI

YERİNDE
TEKNİK SERVİS

SATIŞ
SONRASI HİZMET

SÜREKLİ
EĞİTİM

VENOX AYRICALIĞI
YTS

BAŞLICA SEKTÖRLER

BAŞLICA MALZEMELER

VenoxCAD tam uyumu ve başarılı programlanması sayesinde makinenize gönderdiğiniz
işlerde mükemmel hassasiyeti sağlar ve bilgisayar kullanım bilginiz çok olmasa bile
kullanıcı ara yüzü sayesinde tüm kullanıcılara A’dan Z’ye hizmet eder.

Ayrıca yazılımın sağladığı kolaylıklar sayesinde Tüm 2D formatları: Datamatrix, UDI, UID,
QR Kodları, 1D-2D barkodlarını yazılım üzerinden direkt oluşturabilirken, seri
numaralandırma ve kodlama ayarları sayaç, değişkenler, vardiya kodu, zaman
ayarlarını arttırılabilir, azaltılabilir gibi fonksiyonlayabilirsiniz. 

MAKİNE KULLANIMINDA YARDIMCINIZ

YAZILIM

/HAVACILIK /UZAY /ENDÜSTRİ /OTOMOTİV /MERMER /ASKERİ /AHŞAP /PLASTİK
/METAL /DERİ

DAHA FAZLA
malzeme bilgisi için
akıllı telefonunuzun
kamerasını açın ve
kodu okutun.

Gösterilen model
SkyFly Mini

Gösterilen model
SkyFly Pro & MOPA

DÜŞÜK BAKIM ÜCRETLERİ
7/24 zaman esaslı çalışmaya göre tasarlanmış
mühendislik sayesinde neredeyse “0” bakım
maliyetleri

SARF MALZEMESİ YOK
Çalışması için 220V elektriğin yeterli olduğu,
ekstra bir malzemeye ihtiyaç duymayan
teknoloji



KALEM APARATI
Düzenleyici sisteme sahip sıralı şekilde kalem
markalama aparatı

FARKLI LENSLER
100x100mm/700x700mm arası ölçüde
markalama yapma imkanı sunar.**

DÖNDÜRME APARATI
Bardak, şişe v.b. ürünleri 360 derece
markalamanıza imkan sağlar.

DAHİLİ BİLGİSAYAR
Sisteme entegre edilmiş, monitör ve yazılım
dahili bilgisayar içerir.

ENTEGRASYON
İsterseniz lazerinizi kabin dışında kullanarak
akan hatta basitçe entegre edebilirsiniz.***

ÇEKME APARATI
Rulodan ruloya sonsuz işleriniz için kesim ve
markalama imkanı sağlar.

** SkyFly serisi modelleri farklı markalama alanı
ölçülerine izin vermektedir. Detaylı bilgi için
lütfen iletişime geçiniz.

*** Hattınıza entegre edilmesi konusunda Venox
mühendisleri tam hizmet vermektedir.

TÜM ÜRÜNLERİ

MINI PRO MOPA

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

İŞLERİNİZİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

SEÇEBİLECEĞİNİZ AKSESUARLAR

Merkez Ofis
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Teknoloji
Geliştirme Bölgesi D Blok No:42
41470 Kocaeli / Türkiye

Tel +90 262 642 42 00
Email info@venox.com

Çalışma Alanı 70mm/220mm
arası

70mm/700mm
arası

70mm/700mm
arası

690x460mm

Sonsuz Sonsuz Sonsuz

FIBER FIBER FIBER

20Watt

880x560mm

20-100Watt

1500x860mm

20-200Watt

(X x Y x Z) mm

Makine Boyutu
(X x Y) mm

Malzeme Yüksekliği
Z Yüksekliği mm

Lazer Kaynağı
Tipi

Lazer Gücü
Watt

www.venox.com

Tüm plastik ve metal türleri için
yüksek kontrastlı
markalama çözümleri


