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Vágó plotter SK720T 72CM
Ár brutto

164 900.00 Ft

Ár nettó

129 842.52 Ft

elérhetőség

elérhető

Szállítási ido

24 óra

Katalógusszám

10074

A gyártó kódja

CP-SK-720

Termékleírás
A vágó plottert a használat egyszerűsége, a mechanikus alkatrészek nagy tartóssága, valamint a saját
formatervezés egyszerű létrehozását és a rajzok importálását lehetővé tevő szoftver teszi lehetővé a népszerű
grafikai programokból. A plotter sikeresen használható minták vágására különféle típusú öntapadós fóliákban,
valamint műszaki rajzok készítéséhez.

generálva a shopGold-ban

Plotterjeink vágnak és rajzolnak, így sok vállalat számára tökéletesek. A nyomdákban, a reklámügynökségekben, a tervező
cégeknél, a kőmunkákban és a modellek készítésében használják őket. A plotterek bárhová mennek, ahol különféle filmek
vágására vagy vágására van szükség:
öntapadós, reklám, szalagcím, homokfúváshoz, FLEX, FLOCK stb., papírhoz (papírlapok, karton), valamint ott, ahol műszaki
rajzokat kell készíteni, például építészeti és tervező stúdiókban...

A plotter vágókéssel működik.
Nyomásgörgőkkel van felszerelve (ez lehetővé teszi az anyag pontos pozicionálását és elhelyezését a kés alatt), míg az LCD
panel a vezérlőmodullal lehetővé teszi az üzemi paraméterek valós időben történő megváltoztatását.

A kínált gépek beépített RS232 és USB portokkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy nem mindig kell működő
adaptert vásárolniuk.

A készlet három vágókést is tartalmaz.
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A plotternek van egy LCD panelje, amellyel
- tegye a kést a helyére
- mozgassa a vágóanyagot
-ustawić prędkość cięcia
- állítsa be a vágóerőt

Üzem közben a sebesség és a nyomás megváltoztatható !!!
Műszaki adatok:
méret : (720mm)
Vágó kés típusai : Roland szabványos pengék
Mozgó fejek : Léptetőmotor
felület : USB és soros port
Maximális vágási szélesség : (630mm)
Maximális anyagszélesség : (720mm)
Maximális nyomás : 500 gramm
Legnagyobb sebesség : 800 mm/s
memória : 4MB
Nyomásgörgők száma : 3
teljesítmény : 230V AC 50/60Hz
pontosság : (0,127 mm)
felbontás : (0.0254mm / STEP)
A készlet tartalmazza :
- plotter
- 3 nyomógörgők
- 3 kések
- vágófej
- rajz fej
- USBkábel
- tápkábel
- szoftver SignMaster -

Garancia : 24 hónap
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