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PLOTERY TNĄCE SUMMA
Posiadamy w stałej sprzedaży plotery tnące marki SUMMA, które
od lat wyznaczają kierunek rozwoju technologii urządzeń tnących
z napędem rolkowym. Dzięki nowym pakietom oprogramowania,
projektowanie oraz wycinanie grafik z folii samoprzylepnych stało
się proste i nie wymaga czasochłonnych szkoleń.
Wszystkie plotery marki SUMMA wyposażone są w system
pozycjonowania optycznego, który umożliwia współpracę z każdą
drukarką wielkoformatową.

PLOTERY TNĄCE ROLAND
Legendarna marka w nowym wydaniu gwarantuje jakość
i niezawodność w połączeniu z niezwykłą funkcjonalnością.
Nowoczesny design, system pozycjonowania optycznego
oraz oprogramowanie kompatybilne z popularnymi platformami
graficznymi sprawiają, że wybór plotera ROLAND daje gwarancję
satysfakcji z zakupu.

Seria SummaCut

D60R

D120R

D140R

D160R

Seria

GS-24

GR-420

GR-540

GR-640

Szerokość mediów

7 do 66 cm

12 do 126 cm

18 do 141 cm

18 do 164 cm

Szerokość mediów

5 do 70 cm

122,4 cm

154,8 cm

180,2 cm

Szerokość cięcia

63 cm

123 cm

138 cm

160,5 cm

Szerokość cięcia

58,4 cm

107,5 cm

139,7 cm

165,1 cm

Prędkość przesuwu

113 cm/sek

113 cm/sek

113 cm/sek

113 cm/sek

Prędkość przesuwu

50 cm/sek

148,5 cm/sek

148,5 cm/sek

148,5 cm/sek

Seria S-Class 2

S275

S2120

S2140

S2160

Szerokość mediów

6 do 84 cm

12 do 130 cm

17 do 145 cm

17 do 168 cm

Szerokość cięcia

74,2 cm

120 cm

135 cm

158 cm

Prędkość przesuwu

141 cm/sek

141 cm/sek

141 cm/sek

141 cm/sek

PLOTERY LASEROWE
Plotery laserowe to jedne z najpopularniejszych urządzeń niezbędnych podczas obróbki tworzyw sztucznych oraz znakowania
powierzchni metalowych. Gładka krawędź pozostająca po obróbce, brak dodatkowych zanieczyszczeń jak również prosta obsługa
systemu sprawiają, że plotery laserowe stają się coraz popularniejszym narzędziem.
Dzięki zaangażowaniu w proces produkcji i doskonalenia konstrukcji, gwarantujemy dobór urządzenia w sposób odpowiadający
potrzebom produkcyjnym klienta.

PLOTERY FREZUJĄCE
Plotery frezujące to ciężkie centra obróbcze przeznaczonevdo pracy z materiałami o dużej twardości.
Idealnie sprawdzają się do rozkroju płyt PMMA, PC, PCW, jak również aluminium, płyt kompozytowych
czy drewna i materiałów drewnopodobnych.
Dzięki zastosowaniu różnych narzędzi, można nimi obrabiać materiały o różnych grubościach i twardościach.
Plotery frezujące mogą też obrabiać elementy trójwymiarowe. Dzięki najwyższej jakości napędów liniowych i sprawdzonym
producentom posiadającym wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu urządzeń, oferowane przez nas maszyny
są trwałe i niezawodne.
Dzięki elastyczności procesu produkcyjnego plotery frezujące mogą zostać wyposażone w dowolny system mocowania
materiału, wrzeciona o różnych mocach wraz z automatyczną wymianą narzędzia, a także głowice tnące, oscylacyjne lub bigujące.
Formaty robocze: od 60x90 cm do 2010x4010 cm
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GIĘTARKI DO TWORZYW SZTUCZNYCH
Urządzenia te służą do zaginania tworzyw termoplastycznych po uprzednim rozgrzaniu materiału.
Nadają się do wszystkich materiałów termoplastycznych takich jak styren, poliwęglan, PETG, PMMA, polistyren, PCV itp.
Wyświetlacz temperatury na liniowym wyświetlaczu umożliwia powtórzenie wyników i wyeliminowanie konieczności przeprowadzania
dodatkowych testów czasowych.
Urządzenia występują w szerokości roboczej 1300 i 2200 mm
Posiadają wodoodporną i odporną na zarysowania powierzchnię, oraz są wyposażone w ograniczniki boczne i końcowe,
cyfrowy wyświetlacz płynnie regulowanej temperatury. Wysokość przewodu grzejnego można regulować w zakresie od 8 do 20 mm.

GIĘTARKI DO LITER
Automatyczne giętarki do produkcji liter blokowych umożliwiają
szybkie i precyzyjne wykonanie elementów składowych znaków
przestrzennych. Charakteryzują się wysoką wydajnością pracy,
co pozwala zaoszczędzić czas a tym samym zwiększyć
ilość realizowanych zleceń.

Laminatory EASYLAM EL 1700 umożliwiają laminowanie na ciepło.
Szerokość pracy urządzenia to 1630mm, a maksymalna temperatura
wałka wynosi 120 C.
Te wielkoformatowe laminatory zostały stworzone z myślą o dużych
obciążeniach, co pozwala nawet na najbardziej wymagającą pracę.

Urządzenia występują w dwóch wariantach:

Charakterystyka:
• Wysokiej jakości gumowe wałki z powłoką silikonową,
przystosowane do prac przy wysokiej temperaturze do 120 stopni C
• Pneumatyczna regulacja nacisku wałka
• możliwość pracy bez użycia rąk poprzez przełącznik nożny
• noże rozcinające do rozcinania wzdłuż materiału po zalaminowaniu.
• możliwość laminowania materiału do grubości 28mm
• lekki wałek do załadunku materiałów z automatycznym uchwytem,
• możliwość pracy roll-to-roll.

Model BPL- przeznaczony jest wyłącznie do taśm aluminiowych.
Model BXL-V2 - nowy model znajduje zastosowanie w przypadku
taśm ze stali nierdzewnej, żelaznych i ocynkowanych oraz taśm
aluminiowych.
Dzięki zaawansowanym funkcjom oprogramowania projektowanie
kształtów przestrzennych jest proste, a rezultat sprawia, że efekty
zastosowania tej technologii stają się coraz popularniejsze.

PLOTERY STOŁOWE
Plotery stołowe (cuttery) to urządzenia o wielu możliwościach. Dzięki zastosowaniu najnowszych napędów cyfrowych, oraz narzędzi
i uchwytów dostosowanych do cięcia różnych materiałów, cuttery stanowią niezastąpione wyposażenie firm produkcyjnych.
Mogą być wsparciem drukarni i agencji reklamowych, producentów mebli, tapicerów, producentów uszczelnień i wielu innych.
Mocna konstrukcja i najwyższe prędkości pracy dają nowe możliwości podczas łączenia wielu materiałów.
Jesteśmy bezpośrednim partnerem handlowym i serwisowym firmy ARISTO - producenta ploterów tnących z wieloletnią tradycją.

Seria

SL

TL

GL

LFC

Szerokość mediów

do 160 cm

do 190 cm

204 cm

534,5 cm

Szerokość cięcia

155 cm

182 cm

194 cm

534,5 cm

Prędkość przesuwu

140 cm/sek

113 cm/sek

230 cm/sek

230 cm/sek

LAMINATORY

MASZYNY UŻYWANE
Zajmujemy się renowacją oraz sprzedażą maszyn używanych.
Zarówno poszukujemy urządzeń wymagających remontu,
jak i skupujemy jednostki przy okazji sprzedaży nowych maszyn.
Oferowane przez nas urządzenia objęte są zawsze gwarancją
i sprawują się jak fabrycznie nowe maszyny.

SERWIS, CZĘŚCI
Oferujemy profesjonalne usługi serwisowe w zakresie napraw,
modyfikacji, remontów oraz przenoszeniai ploterów tnących SUMMA
oraz ROLAND, urządzeń laserowych różnych marek,
maszyn frezujących, pras termicznych, ploterów stołowych ARISTO
oraz giętarek do tworzyw sztucznych I-CONCEPT.
W stałej ofercie posiadamy części zamienne nowe oraz używane,
a także narzędzia eksploatacyjne takie jak noże, uchwyty,
listwy ochronne, paski napędowe, soczewki i lustra ploterów
laserowych, łożyska oraz elementy napędów liniowych i wiele innych.

W naszej ofercie znajdują się również urządzenia peryferyjne, takie
jak oczkarki do bannerów, trymery oraz akcesoria.
Dzięki stałym dostawom i kontaktom handlowym gwarantujemy
stały dostęp do podzespołów niezbędnych do zapewnienia
działania maszyn, które dystrybuujemy.

