
Zdjęcie Nazwa

Ploter w konstrukcji 
modułowej

Prowadnice

Szafa sterująca z 
komputerem

System zabezpieczeń

Narzędzie noża 
aktywnego

Narzędzie bigujące

Kamera CCD

Narzędzie 
elektrycznego noża 
oscylacyjnego EOT

Narzędzie 
pneumatycznego noża 

oscylacyjnego POT

Narzędzie noża 
rotacyjnego PRT

Narzędzie nacinające 
Kiss-Cut

Moduł frezujący NSK

System odciągu wiórów

V-Cut 74

V-Cut 73

AKI - System
automatycznej
kalibracji ostrza

Automatyczny 
system

przesuwu materiału
(Conveyor)

System podawania
 materiału z roli

System frezujący
z automatyczną

wymianą narzędzia
i wrzecionem 1.8 kW

System 
automatycznego
pozycjonowania

do tekstyliów

Dzięki błyskawicznemu wyostrzaniu kamera pozwala na precyzyjne i szybkie wyrównanie 
linii cięcia z wydrukiem. Działa z popularnymi programami RIP.

Elektryczny napęd oscylacji zapewnia precyzję podczas cięcia 
materiałów zbliżonych do PVC,  płyt warstwowych z przekładką,

skóry, gumy, kartonu tektury i podobnych.

Pneumatyczny napęd oscylacji stanowi mocniejszą wersję modułu
do cięcia materiałów piankowych i kompozytowych.

Nóż rotacyjny o mocnym napędzie umożliwia cięcie tekstyliów. 
Dzięki specjalnej konstrukcji można nim obrabiać nawet takie materiały jak włókno 

szklane lub węglowe, kevlar i podobne.

Narzędzie z regulowanym wysunięciem ostrza do precyzyjnego
nacinania i przecinania folii samoprzylepnych, 

poliwęglanów, folii odblaskowych i wielu innych.

Nóż umożliwiający wycinanie 
pod kątem w materiałach 

o grubości do 20 mm z
regulacją 15, 22.5, 30, 45 stopni

Kalibracja ostrza bezpośrednio po założeniu do slotu zapewnia optymalną żywotność 
narzędzia i umożliwia pracę z maksymalną wydajnością

Najwyższej jakości pas transmisyjny z systemem pneumatycznym odpowiada za 
dokładny przesuw 

podczas pracy z materiałami z roli

Podajnik materiału sprawia, że ploter może pracować
nawet z ciężkimi mediami podawanymi z rolki

Głowica frezująca z systemem automatycznej wymiany narzędzia sprawia, że obróbka 
materiałów wymagająca kilku narzędzi staje się szybka i precyzyjna, a operator nie musi 
przerywać procesu, co wpływa na wydajność i eliminuje możliwość popełnienia błędu

Kamera umieszczona centralnie nad stołem
błyskawicznie i precyzyjnie znajduje położenie projektu

na stole tuż przed wycięciem, dzięki czemu 
dopasowuje linie cięcia do aktualnego formatu

Wrzeciono o mocy 1 kW z regulacją obrotów
do 60000 obr/min

Automatycznie włączany z poziomu oprogramowania system odciągu wiórów niezbędny 
przy pracy z modułem frezującym

Nóż umożliwiający wycinanie 
pod kątem 45 stopni w materiałach 

o grubości do 20 mm

Opis

Wzmocniona rama, stół podciśnieniowy z systemem
pomp próżniowych, trzy sloty dla montażu głowic, 

oprogramowanie sterujące i podkład ochronny

Najwyższej jakości japoński system
prowadnic THK

Optymalne miejsce na komputer
 sterujący maszyną

i najczęściej używane narzędzia. Zawiera jednostkę PC

Gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika oraz narzędzi
zatrzymując maszynę w przypadku kontaktu z przeszkodą

Nóż aktywny do cięcia standardowych materiałów
umożliwia pracę z dużymi prędkościami i najwyższą precyzją

przy użyciu ekonomicznych narzędzi

Specjalne krążki umożliwiają bigowanie materiałów
o różnych grubościach - od kartonu do tektury falistej 


