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VENTO FLEX 315-420

Boru & profil ve düz sac kesimini bir arada sunan kombine maki-
ne serisi Vento Flex, yüksek üretkenliğe ve standartlara sahip üst 
segment lazer tezgâhıdır. 
◃ 1530mm x 3050mm ve ya 2030mm x 4050mm düz kesim gövdesine 
sahip Vento Flex, Ø20-150mm arası 6500mm’ye kadar boru ve profil 
kesmeye uygundur.
◃ 2 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW ve 12 kW lazer güç seçenekleri

NK-T160

Profesyonel Boru & Profil kesimi ve zengin işlevsel opsiyonlar 
sunan makine serisi.
◃ Makine boru, kare profil, dikdörtgen ve oval profil kesimler için uygundur. 
◃ Makine 1kW, 2kW ve 3kW güç seçenekleri ile üretilebilir. 
◃ Makinede kesilebilecek maksimum kesit borularda; Ø160mm, kare 
kesitli profillerde ise 160mm x 160mm’dir.
◃ Makine maksimum 6500mm boydaki profil veya borular için çalışa-
bilmektedir.

Combining pipe & profile and sheet metal cutting together, 
Vento Flex is a top of the range laser cutting machine with high 
productivity and standards.
◃ Vento Flex has 1530mm x 3050mm or 2030mm x 4050mm size with 
auto dual shuttle table. You can cut pipes and profiles with Ø20-150mm 
diameters up to 6500mm length.
◃ 2 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW and 12 kW laser power options.

NF-PRO-S 820 /  NF-PRO-S 1020
◃ 2030mm x 8050mm / 6.66 x 26.41 ft
◃ 2030mm x 10050mm / 6.66 x 32.97 ft
◃ İkili değiştirilebilir tabla / Auto changing dual shuttle table

Professional pipe and profile cutting machine with a wide range 
of functional options. 
◃ The machine is suitable for pipe, square profile, rectangular and oval 
profile cutting.
◃ The machine can be produced with 1kW, 2kW and 3kW power options.
◃ The maximum cross section that can be cut in the machine is
160mm x 160mm for Ø160mm square profiles.
◃ The machine can work for profiles or pipes up to 6500mm in length.

Laser Cutting Systems

ÖZEL ÜRETİM MAKİNELER / S P E C I A L  P R O D U C T S

NUKON X5
5 Eksen Fiber Lazer Kesim Makinası
◃ Formlanmış ve şekillendirilmiş parçaların 5 eksen ile işlenebildiği, yük-
sek verimliliğe sahip makine serisi. 

5 Axis Fiber Laser Cutting Machine
◃ High-efficiency machine series that can process formed and shaped parts 
with 5 axis. 

Bevel Cutting Extreme Large
◃ 3m x 24m / 10 x 80 ft



Vento serisi yüksek üretkenliğe ve standartlara sahip üst segment 
lazer tezgâhıdır.

◃ 4 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW ve 12 kW lazer güç seçenekleri
◃ Ödüllü dizaynı ile sadece göz zevkinize hitap etmez, aynı zamanda 
rekabette bir adım öne çıkmanızı sağlayacak teknolojik üstünlüklere de 
sahiptir. 
◃ Hız, hassasiyet, güvenilirlik ve düşük işletme maliyetinin yanı sıra, opsiyon 
olarak lineer motor, nozul temizleme, otomatik nozul değiştirme, yükleme/
boşaltma sistemi ve daha birçok özelliğe sahiptir.

Vento model has high productivity and upper segment standards.

◃ 4 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW and 12 kW laser power options.
◃ Our awarded design not only gives you eye-pleasure but also enables an 
advantage for you to step forward in the competition with its technological 
superiority.
◃ Speed, sensibility, reliability and low operating cost with linear system, 
nozzle cleaning, auto nozzle changing, loading/unloading system and more 
features.

Güçlü gövde yapısı ve esnek üretim ebatları ile verimliliği ön plana 
çıkaran NF PRO serisi kesim konusunda tüm ihtiyaçlara cevap verebilir.

◃ 2 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW ve 8 kW lazer güç seçenekleri
◃ Opsiyonel olarak otomasyon üniteleri ile donatılabilir.
◃ Bu makine ile kazanımlarınızı maksimize edebilir ve 7/24 çalışabilirsiniz.
◃ Nozul temizleme, yükleme/boşaltma sistemi opsiyonları ve daha birçok 
özellik.

With its robust body structure and flexible production dimensions, NF 
PRO series, which emphasizes productivity, can meet all requirements 
for cutting.

◃ 2 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW and 8 kW laser power options.
◃ Optionally, it can also be modified with automation systems. 
◃ You can maximize your efficiency and work 24/7.
◃ Nozzle cleaning, loading/unloading system and more features.

Küçük yerleşim alanı ile düşük işletme maliyeti ve sınırlı bir bütçeye 
sahip işletmeler için en uygun makine serisi.

◃ 1kW, 2kW ve 3kW güç seçenekleri.
◃ Arkadan yüklemeli klasik modellerden farklı olarak, otomatik değişen 
tablalar makinenin yan tarafındadır.
◃ Bu sayede sadece 7m x 7m’lik bir alana kolaylıkla kurulabilen kompakt bir 
dizayna sahiptir.

With its small footprint and low operating costs, it is the most suitable 
machine series for businesses with limited budget.

◃ 1kW, 2kW and 3kW power options.
◃ Unlike conventional rear-loading models, the auto-changing tables are on 
the side of the machine.
◃ It has a compact design that can be easily installed on an area of just 7m x 7m.

Kompakt yapısı sayesinde ön plana çıkan REX, aynı zamanda boru ve 
profil kesme opsiyonu ile avantaj sağlar.

◃ 2 kW, 3 kW, 4 kW ve 6 kW lazer güç seçenekleri
◃ REX modeli sac kesiminin yanı sıra, boru ve profil kesme imkânı da 
sunmaktadır. Bu özel parçalar ile çalışan işletmeler için idealdir.
◃ Nozul temizleme, yükleme/boşaltma sistemi opsiyonları ve daha birçok 
özelliğe sahiptir.

REX stands out with its compact structure and it also has the 
advantage of cutting pipe and profile.

◃ 2 kW, 3 kW, 4 kW and 6 kW laser power options.
◃ REX model also provides pipe and profile cutting option in addition to 
metal sheet cutting. This is ideal for companies those are working with 
special pieces.
◃ Nozzle cleaning, loading/unloading system and more features.


