
Mengenal Mesin Laser RONIta 

 

Alhamdulillah RONIta sudah memiliki mesin laser saat ini, mesin laser yang kami gunakan produksi 
Amerika dimana mesin ini memiliki 3 fungsi utama sebagai berikut : 

1. Cutting, yaitu berfungsi untuk memotong putus suatu bahan 
2. Engrave, yaitu berfungsi untuk mengukir permukaan suatu bahan  
3. Marking, yaitu berfungsi untuk memahat suatu bahan 

Dengan menggunakan salah satu atau gabungan dari 3 fungsi tersebut maka akan diperoleh sebuah 
produk yang menarik dan tentunya kreatif. Berikut adalah penjelasan detail dan sampel produk dari 
ketiga fungsi di atas. 

 

CUTTING 

Menggunakan mesin laser untuk memotong akan memberikan kita hasil potongan yang detail dan 
rapi dibandingkan mesin cutting manual atau sistem cnc, selain itu proses pemotongan pun menjadi 
lebih lengkap. Fungsi cutting ini sendiri bisa sebagai cutting only dan print & cut. Cutting only berarti 
kita memotong bahan sesuai pola dan kemudian bisa langsung kita pakai atau kita print. Sedangkan 
print & cut maksudnya kita bisa membuat cetakan di sebuah media terlebih dahulu dan kemudian 
memotong sesuai pola gambar di mesin laser. 

Beberapa jenis bahan yang dapat dipotong di mesin laser kami adalah : 

1. Plastic termasuk acrylic atau plastic ABS 
2. Kertas 
3. Kayu 
4. Kain atau semacam kain tebal 
5. Kulit asli 
6. Kulit sintetis 
7. Rubber 

Dimana batas ketebalan maksimal benda yang dapat di potong adalah 8 mm. 



 

Hasil potongan di bahan textile atau kain yang biasa dipakai untuk emblem jacket 

 

Hasil cutting di media kayu yang sangat detail dan rapi 

 

Hasil cutting di media kertas 



 

Hasil cutting di media acrylic ketebalan 3 mm 

Mesin laser RONIta belum mampu memotong logam karena sinar laser yang dihasilkan masih 
menggunakan gas CO2 sedangkan untuk memotong logam harus menggunakan mesin laser berbasis 
gas nitrogen. 

 

ENGRAVE atau GRAVIR 

Artinya mengukir bahan sesuai dengan design yang kita buat sehingga akan terbentuk sebuah image 
atau gambar di atas permukaan bahan tersebut. Secara proses pada bagian yang kita design akan 
ditembak sinar laser sehingga permukaannya akan lebih rendah dibandingkan permukaan aslinya 
sehingga terbentuklah sebuah ukuran sesuai design yang kita inginkan. 

Bahan yang dapat diukir di mesin laser adalah bahan yang dapat di bakar oleh api, seperti kayu, 
kertas tebal atau boot, kulit, kulit sintetis, jeans, kain, batu buatan, keramic, gelas dan sebagainya. 
Khusus untuk plat logam baik alumunium atau stainless hanya bisa di gravir jika plat tersebut sudah 
di anodized atau dilapisi warna, karena jika masih dalam bentuk plat murni maka mesin laser RONIta 
belum bisa mengerjakannya. 

 

Contoh gravir di plat alumunium yang sudah di anodized 



 

Contoh hasil gravir di karet stempel 

 

Hasil gravir di kain jeans dan katun combed 30s (tipis) 



 

Gravir di  botol minuman stainless steel 

 

Gravir di body gitar yang terbuat dari kayu 



 

Gravir di bahan kulit, bisa dilakukan dalam bentuk sudah jadi produk semisal dompet, tas dan 
sebagainya dan bisa juga masih dalam bentuk bahan. 

 

 

Contoh hasil gravir di gelas atau kaca, jadi mesin laser RONIta mampu menggrvir di atas kaca 



Dalam proses gravir ini kondisi design akan mempengaruhi waktu pengerjaan dan tentunya akan 
mempengaruhi biaya produksi. Seperti yang kita ketahui bahwa perhitungan mesin laser di dasarkan 
pada waktu yang dibutuhkan mesin untuk melakukan cutting, gravir dan marking, semakin lama 
akan semakin mahal. Misal gravir yang tipis tentu akan lebih murah dibandingkan gravir yang tebal, 
dengan begitu maka kemampuan designer dalam membuat gambar yang pas sesuai media yang 
ingin kita gravir harus benar-benar mantap agar nanti tidak membengkan di biaya produksi. 

 

MARKING 

Adalah fungsi memahat dari mesin laser di sebuah media, biasanya penggunaan marking ini untuk 
mempertegas garis outline atau garis luar dari sebuah gravir. Bisa juga fungsi marking digunakan 
untuk menimbulkan efek stamp seperti efek kulit kuda yang di stempel besi panas. 

 

 

Efek marking pada kertas boot yang biasa dibuat untuk box, kalender meja dan sebagainya 



 

Hasil kombinasi fungsi marking dan gravir pada bidang kayu 

 

Nah itulah sekilas tentang mesin laser RONIta, dimana dengan menggunakan mesin laser ini kita 
mampu menghasilkan produk-produk kreatif dan unik. Ketiga fungsi laser tersebut bisa digunakan 
secara sendiri-sendiri tetapi juga bisa digunakan secara bersamaan sesuai dengan kebutuhan anda. 

Mesin laser RONIta memiliki kelebihan di akurasi dan tingkat kedetailan yang lembut sehingga 
hasilnya pun jauh lebih bagus dibandingkan mesin sejenis produksi china. So tetap kualitaslah yang 
menjadi acuan dan tunggu update selanjutnya tentang perhitungan harga jasa laser di RONIta. 
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