
Na zakończonych niedawno targach RemaDays 
Warsaw firma Riset zaprezentowała m.in. nowość 
w swojej ofercie: w pełni automatyczny ploter Intec
ColorCut z funkcjami cięcia, nacinania, bigowania 
i perforowania. Cieszył się on wielkim zainteresowaniem
odwiedzających, które zaowocowało kilkunastoma
zamówieniami. O zaletach nowego urządzenia i jego
szansach na podbój rynku rozmawiamy z Jarosławem
Szabłowskim, dyrektorem generalnym firmy Riset oraz
Adrianem Dźbikowiczem, dyrektorem działu postpress.

Arkuszowy ploter wycinAjąco-bigujący intec colorcut 

to nowość w ofercie firmy riset. od kiedy urządzenie 

jest dostępne dlA polskich klientów?

––––––––––

Ja ro sław sza błow ski: Urzą dze nie jest do stęp ne w Pol sce od po -

cząt ku ro ku, ale na świe cie zna ne jest już od kil ku lat i cie szy się nie -

zwy kłym po wo dze niem. W Pol sce jest po dob nie; po tar gach

RemaDays zo sta nie zre ali zo wa nych kil ka na ście pierw szych in sta la -

cji w Pol sce. 

oznA czA to, że plo ter był prAw dzi wą gwiAz dą 

pod czAs tAr gów remAdAys wAr sAw. 

––––––––––

ad rian dźbi ko wicz: Za in te re so wa nie by ło ogrom ne. ColorCut

cie szył się naj więk szym po wo dze niem spo śród wszyst kich urzą dzeń

pre zen to wa nych przez nas pod czas RemaDays. Sprze da li śmy, jak

już wspo mnia no, kil ka na ście urzą dzeń. 

czy zA tem plA nu je cie pAń stwo in ne dziA łA niA pro mo cyj ne 

do ty czą ce te go urzą dze niA?

––––––––––

J.s.: Oczy wi ście. Naj bliż szą ak cją pro mo cyj ną bę dą tar gi opa ko -

wań od by wa ją ce się w dniach 3-5 mar ca bie żą ce go ro ku w Ptak War -

saw Expo w Nada rzy nie.

a.d.: Dzię ki ogrom ne mu suk ce so wi na RemaDays stwier dzi li śmy,

że mu si my wy sta wić się na tar gach War saw Pack w mar cu w try bie

eks pre so wym, że by za pre zen to wać urzą dze nie fir mom zaj mu ją cym

się opa ko wa nia mi.

Nowość z oferty riset

Ploter Intec ColorCut
podbija rynek

poLIGraFIKa 2/202024

po remadays 2020

In tec ColorCut FB8000Pro jest w peł ni 

au to ma tycz nym plo te rem któ ry tnie, rycuje,

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

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 moż na 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 tra fia na ta -

cę od bior czą. Wszyst kie ope ra cje są pro gra mo -

wa ne 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. W try bie au to ma tycz nym

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

tu 335x500 mm i maks. gru bo ści 600 µm.

W try bie półautomatycznym maks. for mat

to aż 500x70 0 mm. Urzą dze nie 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 do kła da nia ar ku szy.

INTEC COLORCUT

FB8000PRO 

JEST W PEŁNI

AUTOMATYCZNYM

PLOTEREM 

KTÓRY TNIE, BIGUJE

I PERFORUJE



riset mA już w ofercie system wycinAjąco-bigująco-

-perforujący uchidA Aerocut. podobne funkcje mA 

colorcut. jAkie są różnice między tymi urządzeniAmi 

i czy nie stAnowią one dlA siebie konkurencji?

––––––––––

a.d.: Ab so lut nie nie są dla sie bie kon ku ren cją; to dwa zu peł nie

róż ne urzą dze nia. Ae ro cut wy ci na tyl ko po pro stych li niach, ale dzię -

ki te mu osią ga kil ku na sto krot nie więk szą pręd kość niż urzą dze nie 

In tec. ColorCut na to miast wy ci na do wol nie wy bra ny kształt, dzię ki

cze mu mo że my two rzyć na nim in ne produkty niż na Uchida Ae ro cut,

ta kie jak pu deł ka, za pro sze nia ślub ne, rów nież bi go wa ne, ale o do -

wol nym kształ cie. Ich moż li wo ści czę ścio wo się na sie bie na kła da ją,

ale de cy du jąc się na wy bór jed ne go lub dru gie go urzą dze nia trze ba

brać pod uwa gę kon kret ne pra ce; je że li np. wykonujemy skom pli ko wa -

ne za pro sze nia ślub ne, le piej za in we sto wać w In tec, po dob nie je śli

two rzy my pu deł ka. Na to miast dru kar nie cy fro we po win ny się skła niać

bar dziej w kie run ku Ae ro cut One lub Pri me ze wzglę du na to, że ta kie

urzą dze nie po tra fi w cią gu mi nu ty wy ciąć po nad 300 wi zy tó wek.

W przy pad ku plo te ra In tec wy szło by kil ka na ście ra zy mniej.

do jA kiej gru py od bior ców Ad re so wA ny jest plo ter colorcut?

––––––––––

J.s.: Do wszyst kich firm dzia ła ją cych w bran ży po li gra ficz nej, któ -

re ma ją za mó wie nia na nie wiel kie na kła dy. 

a.d.: Je śli cho dzi o mniej sze urzą dze nie In tec, na da je się ono ide -

al nie do ma łej pro duk cji w mniej szych punk tach usłu go wych,

a w więk szych dru kar niach mo że słu żyć do wy ko ny wa nia pro ofów

z ma szy ny cy fro wej. Więk sze urzą dze nia flat bed tak że na da ją się

do pro duk cji na nie wiel ką ska lę, a urzą dze nie In tec FB8000 Pro mo -

że słu żyć do pro duk cji rów nież w dru kar niach cy fro wych, ale do niż -

szych na kła dów rzę du kil ku set sztuk, do wszyst kich prac wy ko ny wa -

nych od rę ki, bez ko niecz no ści cze ka nia na ma try cę, jak to ma

miej sce przy sztan co wa niu.

czy w ofer cie fir my ri set są rów nież in ne urzą dze niA 

mAr ki in tec?

––––––––––

J.s.: Tak, ma my ca łą ga mę urzą dzeń wy ci na ją cych ColorCut od

for ma tu SRA3 do for ma tu B1; są to w su mie 4 mo de le. Pla nu je my

rów nież wpro wa dze nie do ofer ty fo lia rek i zło cia rek fir my In tec,

a w nie da le kiej przy szło ści na pew no rów nież in nych urzą dzeń,

w za leż no ści od po trzeb ryn ku.

dziękuję zA rozmowę.

––––––––––

Artykuł sponsorowany

www.riset.pl
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produkt wielobarwny w oprawie prostej
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa "ADAM" 
Adam Mazurek

produkt wielobarwny w oprawie złożonej
Edica Sp. z o.o. 

produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie prostej
Drukarnia Pozkal Sp. z o.o. Sp.k 

produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie złożonej
Zakład Wielobranżowy "Poligrafia" Kacprzak Sp. J.

produkt informacyjno-reklamowy
Chespa Sp. z o.o.
czasopismo wielobarwne
Toruńskie Zakłady Graficzne "Zapolex" Sp. z o.o. 

opakowanie z nadrukiem
Takt Sp. z o.o.

kalendarz
Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz 

Sponsorzy:


