
KØB EN LASERSKÆRER
EN LYNANBEFALING  Tryk    GPV Gladsaxe   

De billigere laserskærere der pt. er på markedet i Danmark kræver alle udluftning. Vi har bestilt 
laserskærere med aktivt kulfilter - altså behøves ikke udsugning. De er dog først klar til levering i 
løbet af foråret, på grund af stor efterspørgsel. Når de er hjemme, kan I få dem ud og se om de er 
noget for jer.

I mellemtiden har vi købt en professionel laserskærer, og vi vil altid gerne samarbejde! Vi tester 
den i januar og februar og kan herefter komme med anbefalinger, løsningsmuligheder og er klar til, 
at I kan bruge den. 

HVILKEN EN SKAL JEG VÆLGE, HVIS JEG VIL HAVE DEN NU OG HER?

HVAD SKAL JEG TAGE HØJDE FOR?

De fleste andre fablabs og makerspaces, som vi taler med har købt deres hos Edushop
Priserne er fra 13.000 kr. og op til 280.000 kr.

Også Dansk Alvøen har flere mindre skærere med aktivt kulfilter:
• Zing 16, 405 x 305mm 30W k.r 72.000,-
• Zing 16 40W kr. 85.300,-
• Zing 24, 610 x 305mm 30W kr. 101.100,-
• Zing 24, 610 x 305mm 40W kr. 111.600,-
Firmaet anbefaler at købe en af de to sidstnævnte, da disse vil dække de behov fx en skole har.

I tillæg hertil skal der købes aktivt kulfilter og kompressor, hvis den vel og mærke skal kunne 
bruges uden udluftning.

• Kompressor kr. 2.900,-
• Udsugningsenhed, m/aktivt kul kr. 17.500,-

Hippomini har laserskærere fra 45.000 kr. uden aktivt kulfilter.

Når du skal købe en laserskærer skal du være opmærksom på, at du skal have udluftning eller 
aktivt kulfilter. Laserskæreren skal også kalibreres og softwaren skal læres. GPV kan hjælpe med 
softwaren og installation samt oplæring, så det behøver du ikke købe med fra leverandøren – men 
forvent dog en udgift fra leverandøren, til at sætte maskinen op.

Skriv gerne til bestilling@gpv.nu hvis du vil tale med medarbejderne i produktion/teknik- og 
digitaliseringsteamet om køb og vejledning.

https://eduard.dk/EduShop/#!/lasersk%C3%A6rere-og-tilh%C3%B8rende-udstyr-og-materialer
http://alvoen.dk/

