
 

Makinelerimiz standart olduğu gibi değişik sektör, malzeme, üretim şekli ve miktarı için farklı 

otomasyonlar içeren sistemler şeklinde de olabilmektedir. Her işi yapan tek bir lazer türü ve 

makinesi olmadığı gibi, doğru seçim hangi işi çok yapacaksanız ona göre seçilmelidir. 

Lazerli Endüstriyel  Üretim Teknolojisi 
İtalyan SEI LAZER TÜRKİYE olarak farklı güçlerde 30-1500 watt arası co2 (cnc lazer ve galvo) ve 

fiber lazer kesim ve markalama sistemlerinde hizmet, tecrübe, satış ve servis dahil sektörünün 

öncü firmasıdır. Değişik sektörlerde kesim, oyma (engraving) ve markalama, kazıma (marking) 

amaçlı kullanılan lazer makina ve sistemlerinin piyasa oluşturmasını, satışını yapmakta ve satış 

sonrası teknik ve piyasa desteğini vermektedir. Değişik lazer teknolojilerini değişik türdeki 

makinalar ve otomasyonlarla birleştirerek, ihtiyaçlara uygun yüksek üretim performanslı 

çözümler sağlıyoruz. 

 

Giotto Galvo Lazer 
Giotto Lazer Gerçek galvo lazer olarak tanımlamamak gerekir. 

Giotto lazer bir galvo lazerdir. Fakat her galvo lazer giotto lazer 

özelliklerinde değildir. Galvo lazer markalama makinesi olarak 

bilinir ve teknolojisi buna göredir. Giotto Galvo Lazer ise kesime 

yönelik yetenekleri ile ayrı bir kategoridir. Giotto Lazer ile 

1500×1500 mm alanda ince kumaş, deri vb malzemeleri kese 

bilmektedir. Burada Giotto lazeri özel kılan 0,2 mm çapına kadar 

ince ışın ile deri, etiket, ince ahşap,pleksi akrilik kesim yapabilmektedir. 

 

Giotto 3 Axis Lazer 
Giotto 3Axis 612″ En İyisi çünkü üretiminde kullanılan her 

parçanın en iyi ve son teknoloji olması, büyük bilgi, tecrübe ve 

arge ile yapılmasından kaynaklanıyor. Müşterilerin öncelikle 

istedikleri daha çok üretmek ve daha fazla performanstır. Herkes 

işinde başarılı olmak ve kazanmak ister, bu durumda “Giotto 

3Axis Laser Sistemi” imalatcıların isteklerini tamamen cevaplamaktadır. 

 

Why GALVO LASER” We can say this for those who have not experienced laser production 

before; In short, each part and technology used in production is the best and latest technology 

and it is made with great knowledge, experience and arge. Especially those who are in 

production are primarily producing and performing more than they desire. 
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Why GALVO LASER” We can say this for those who have not 

experienced laser production before; In short, each part and 

technology used in production is the best and latest technology 

and it is made with great knowledge, experience and arge. 

Especially those who are in production are primarily producing and 

performing more than they desire. Birçok tekstil ve deri 

sektöründe imalatçı firmalar ve imalatçılara fason çalışan fason 

firmaları Giotto 3axis galvo lazer makinemizi tercih etmiştir. 2015 

sonlarına doğru 4axis geliştirilerek daha geniş alanlarda kesim ve 

markalama yapabilen giotto galvo lazer makineleri icat edilmiş ve 

Türkiye piyasasında satılmaya başlanmıştır. 

Mercury Lazer 

MÜKEMMEL FİYAT PERFORMANSLI ORANLI BÜYÜK EBATLI 

PROFESYONEL KESİM VE MARKALAMA LASER SİSTEMİDİR. 

Endüstriyel Üretimin Ekonomik Adı; NRG Laser; Pleksiglass, 

Plastik, Ahşap, Deri, Kumaş, Teknik Malzemeler Gibi Değişik 

Sektörlerde Kesim ve Markalama Çözümü Sunan Mükemmel 

Sistemdir. 

 

 

Tüm mekanik ve elektronik dizayn SEI Spa tarafından sektörün en ileri tecrübe ve bilgisi ile 

yapılıyor. Yaklaşık 1 yıldır yeni 615 model giotto galvo lazerler 4 axis olarak üretilmektedir. Bu 

sayede daha geniş ebatlarda daha ince ışın ile net kesim ve markalama yapılabilmektedir. 
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