
Já conhece a linha completa 

Welle Laser?

A WCS1000 Series foi pensada para simplificar os processos 

de solda e limpeza em inox, aço carbono, alumínio, latão, 

cobre, entre outros. Esta linha tem peso e tamanho muito 

reduzidos em comparação às máquinas com refrigeração a 

água, o que facilita seu transporte e utilização.

Disponível em 1000 e 1500w.

Series
Welding and Cleaning Laser Machines
WCS1000

A CS1000 Series é uma solução para corte de chapas de 

metal de pequeno porte. É ideal para cortes em inox, aço 

carbono, alumínio, latão, cobre, titânio, ouro e prata com 

diferentes espessuras com muito mais qualidade, esta linha 

oferece a vantagem da alimentação facilitada, através da 

porta dianteira de elevação. Disponível em 500x500, 

1000x1000, 1500x1500 mm.

Corte Laser de  Pequenas Chapas

Solda e Limpeza Laser

Series
Fiber Laser Cutting Machines
CS1000

A CSCutting Series é a linha de máquinas da Welle Laser 

para processamento de chapas de metal, que conta com o 

que há de mais avançado em tecnologia a nível mundial. 

Com potências variando de 1,5 kW até 20 kW, é capaz de 

cortar os mais diversos metais nas mais variadas espessuras.

A WT6010 Series é a máquina para corte de tubos da Welle 

Laser. Ideial para trabalho com inox, aço carbono, alumínio, 

aço galvanizado, cobre, entre outros. A solução pode cortar 

tubos de variados tamanhos e conta com alimentação lateral 

para maior agilidade dos trabalhos. Disponível em 3000 e 

6000mm.

Series
Fiber Laser Tube Cutting Machines
WT6010

Fiber Laser Cutting Machines

A Welle Laser possui uma ampla linha de máquinas de 

marcação, sendo elas Laser Stations (LS), Desk Stations 

(DS), OEM Stations (OS), e Portable Stations (PS). 

Possuímos soluções completas em marcação dos mais 

variados metais, polímeros e materiais, para todos os tipos 

de necessidades produtivas.
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