
Obec nie Ri set Pol ska pro po nu je wy ko -

rzy sta nie funk cjo nal no ści plo te ra na po trze -

by au to ma tycz nej pro duk cji przy łbic ochron -

nych, po szu ki wa nych zwłasz cza przez do my

opie ki i sek tor opie ki zdro wot nej.

Plo ter In tec FB8000PRO jest ce nio ny za

szyb kość pra cy i peł ną au to ma ty za cję – wy -

cię cie jed nej przy łbi cy trwa tyl ko 25 se kund,

co po zwa la na wy ko na nie pra wie 1000 osłon

dzien nie. Urzą dze nie jest szcze gól nie po le ca -

ne przed się bior com po szu ku ją cym bez ob słu -

go wej, zauto ma ty zo wa nej, ale jed no cze śnie

wszech stron nej wy ci nar ki, któ ra po zwo li sku -

tecz nie roz sze rzyć ofer tę pro duk tów. Ce na

plo te ra FB8000PRO jest przy stęp na, jed nak

chcąc umoż li wić je go na by cie jak naj więk -

szej licz bie przed się biorstw, Ri set Pol ska ofe -

ru je po moc przy fi nan so wa niu za ku pu. 

coLorcut fB800 0 w PI Guł ce

In tec FB8000PRO jest w peł ni au to ma -

tycz nym plo te rem, któ ry tnie, bi gu je i per fo -

ru je. Urzą dze nie au to ma tycz nie po bie ra 

ar ku sze za po mo cą ssa wek i ukła da je  na

ta śmie z pod sy sem.  Na stęp nie gło wi ca po -

zy cjo nu je się do ar ku sza i za czy na wy ci nać

do wol ny kształt. Gło wi ca jest wy po sa żo na

w dwa na rzę dzia, dzię ki cze mu mo że my

w jed nym prze bie gu np. wy ciąć i zbi go wać

pu deł ko lub wy ciąć i sper fo ro wać bi le ty. 

Wy cię ty ar kusz po skoń czo nej pra cy au to ma -

tycz nie wę dru je na ta cę od bior czą. Wszyst -

kie ope ra cje pro gra mu je my za po mo cą do-

łą czo ne go kom pu te ra. FB8000PRO mo że

dzia łać au to ma tycz nie lub ma nu al nie. Urzą -

dze nie mo że pra co wać na ar ku szach do for -

ma tu B2 i mak sy mal nej gru bo ści 0,6 mm przy

stan dar do wym pa pie rze, a przy mięk szych

ma te ria łach na wet 1,5 mm. FB8000PRO wy -

po sa żo no w po daj nik wy so kie go sto su do

2000 ar ku szy, dzię ki cze mu nie ma ko niecz -

no ści cią głe go ich do kła da nia. Sys tem wy ko -

rzy stu je ka me rę CCD o wy so kiej roz dziel czo -

WPŁYW PAN DE MII CO VID -19 NA RY NEK

Jak za pew nić 
ren tow ność biz ne su

Riset Polska wraz z firmą Intec Printing Solutions, znaną z produkcji 
wielu rozwiązań do cięcia, pomaga drukarniom w przestawieniu profilu
produkcji i tym samym utrzymaniu rentownego biznesu. Jednym z ostatnio
wprowadzonych rozwiązań jest automatyczny ploter ColorCut FB8000PRO.
Innowacyjne urządzenie tnie nie tylko arkusze papieru, ale także folię PET,
polietylen i PVC; oprócz cięcia może też bigować, nacinać i perforować
w ramach jednego przebiegu.
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Obecnie Riset POlska PROPOnuje wykORzystanie funkcjOnalnOści PlOteRa 

na POtRzeby autOmatycznej PROdukcji PRzyłbic OchROnnych. PlOteR intec fb8000PRO 

jest ceniOny za szybkOść PRacy i Pełną autOmatyzację – wycięcie jednej PRzyłbicy tRwa

tylkO 25 sekund, cO POzwala na wykOnanie PRawie 1000 OsłOn dziennie



ści do ska no wa nia zna ków re je stra cyj nych,

a tak że od czy ty wa nia ko dów QR w ce lu iden -

ty fi ka cji i au to ma tycz ne go po bie ra nia od -

po wied nie go pli ku ze zdal nej bi blio te ki za -

dań ColorCutPRO.

Plo ter FB8000PRO do star czo ny przez 

Ri set Pol ska pra cu je mię dzy in ny mi w fir mie

Art ma z Lu bli na. O tej in we sty cji mó wi Mar -

cin Wi śnic ki, wła ści ciel fir my.

Ja kie by ły prze słan ki de cy zJi o za in we -

sto wa niu w plo ter in tec 8000pro?

––––––––––

mar cin wi śnic ki: Po szu ki wa li śmy urzą -

dze nia, któ re po zwo li nam na pre cy zyj ne wy -

ci na nie róż no rod nych (czę sto z per so na li zo -

wa nym na dru kiem) kształ tów z pa pie ru

w krót kich se riach bez ko niecz no ści wy ko ny -

wa nia wy kroj ni ków (jak ma to miej sce np.

w przy pad ku sztanc ty gla czy pras ro lo wych),

a tak że bez okop co nych kra wę dzi, jak mo że

to mieć miej sce w przy pad ku cię cia plo te rem

la se ro wym. Plo ter mo gli śmy zo ba czyć na tar -

gach RemaDays 2020 w Nada rzy nie – spo -

śród wy sta wia nych tam ma szyn te go ty pu to

plo ter In tec uzna li śmy za naj bar dziej za -

awan so wa ny oraz naj so lid niej wy ko na ny.

Umó wi li śmy się z przed sta wi cie la mi fir my

Ri set Pol ska na te sty kil ka dni po tar gach

i po obej rze niu efek tów pra cy ma szy ny na

na szym ma te ria le i pli kach, pod ję li śmy de cy -

zję o za ku pie. 

biorąc pod uwagę obecną sytuacJę,

inwestycJa okazała się strzałem 

w dziesiątkę – na ploterze można

wykonywać także przyłbice ochronne,

które, Jak widać na stronie interne-

toweJ, drukarnia artma również

oferuJe. czy Jest to obecnie wiodący

asortyment, czy też ploter służy także

do wykonywania innych produktów? 

––––––––––

m.w.: To praw da, ak tu al nie jest bar dzo

du że za in te re so wa nie pro duk ta mi te go ty pu,

dla te go też zde cy do wa li śmy się je wpro wa -

dzić do na szej ofer ty.

Plo ter In tec po słu ży nam rów nież mię dzy

in ny mi do pra cy w na szej „ro dzi mej” bran ży

ślub nej – przy wy ko ny wa niu za pro szeń ślub -

nych i do dat ków we sel nych ta kich jak wi -

niet ki lub za wiesz ki na al ko hol. Po zwo li nam

wy ci nać z pa pie ru fi ne zyj ne kształ ty oraz

de ko ry, któ re uatrak cyj nią na szą ofer tę tych

pro duk tów. 

Jak oce nia pan współ pra cę z fir mą 

ri set pol ska – do staw cą plo te ra? 

––––––––––

m.w.: Współ pra cę z fir mą Ri set oce niam

bar dzo do brze. Za rów no dział sprze da ży, jak

i ser wis do tej po ry by ły dla nas po moc ne

w każ dej kwe stii.  

Ar ty kuł 

spon so ro wa ny
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Mar cin Wi śnic ki: Po szu ki wa li śmy urzą dze nia, 
któ re po zwo li nam na pre cy zyj ne wy ci na nie 
róż no rod nych kształ tów z pa pie ru w krót kich 
se riach bez ko niecz no ści wy ko ny wa nia wy kroj ni ków

InformAcjA


