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Wycinanie / bigowanie / perforowanie

Ploter Intec ColorCut FB8000Pro

Intec FB8000Pro jest w pełni automatycznym ploterem który tnie, biguje i perforuje. 
Urządzenie automatycznie pobiera arkusze za pomocą ssawek i układa na taśmie 
z podsysem Następnie głowica pozycjonuje się do arkusza i zaczyna wycinać dowolny 
kształt. Głowica wyposażona jest w dwa narzędzia dzięki czemu możemy przy jednym 
przebiegu np: wyciąć i zbigować pudełko lub wyciąć i sperforować bilety. Wycięty 
arkusz po skończonej pracy automatycznie wędruje na tacę odbiorczą.Wszystkie 
operacje programujemy za pomocą dołączonego komputera. FB8000Pro może działać
automatycznie lub manualnie.  W trybie automatycznym może pracować na arkuszach 
do formatu 335 x 500mm i maksymalnej grubości 600 mikronów. W trybie 
ręcznym format maksymalny to aż 500 x 700mm. Urządzenie wyposażono 
w podajnik wysokiego stosu do 2000 arkuszy dzięki czemu nie 
ma konieczności ciągłego dokładanie arkuszy. 

Format arkusza
 

335 x 500 (tryb auto)
500 x 700 (tryb manualny)

 Podawanie ssawkowe ( dołączony kompresor)

 Stół roboczy  Automatyczny pas z dwumiejscowym
zasysem ( pompa w zestawie)

Funkcje  wycinanie, nacinanie, bigowanie, 
perforowanie 

Głowica  możliwość montażu 2 narzędzi 

Gramatura  około 500g/m  

Programowanie Dołączona stacja robocza, czytnik
kodów QR, pozycjonowanie do marek

Wymiary, waga 2500 x  1000 x 1600 mm, 475kg
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Wycinanie / bigowanie / perforowanie
Plotery Intec ColorCut Flatbed

Seria ploterów Intec Flatbed jest idealna do średnich i niskich nakładów w drukarniach cyfrowych i jako support w drukarniach offsetowych. ColorCut 
oferuje szereg możliwości cięcia i bigowania praktycznie na każym zadrukowanym podłożu. Nieważne czy wycinasz tekturowe pudełko, karton ochronny 
czy etykiety samoprzylepne, zawsze produkt finalny wykończony będzie z ogromną precyzją. Możliwość produkcji pojedynczych użytków na żądanie 
sprawia, że ColorCut jest idealny do produkcji prototypów lub wzorców dla klientów bez konieczności inwestowania drogie wykrojniki. Oszczędza to również
czas, który jest potrzebny na przygotowanie takiego wykrojnika. Zestaw obejmuje specjalistyczne i w pełni profesjonalne oprogramowanie , które oferuje 
wiele zaawansowanych funkcji wspomagających projektowanie i produkcję. 

 
SPECYFIKACJA 

  760mm x 1060mm
  740mm x 1044mm

  W zestawie
  750W Pompa ssąca

  5 stopniowa regulacja siły
  Tak

  W zestawie

  510gf
  109kg

  1312 x 1305 x 1120mm
  165kg

  1580 x 1410 x 590mm
  ColorCut Pro

SPECYFIKACJA

  620mm x 930mm
  600mm x 900mm

  W zestawie
  750W Pompa ssąca

  5 stopniowa regulacja siły
  Tak

  W zestawie

  960gf 
  97kg

 1140 x 1175 x 1020mm
  130kg

  1420 x 1300 x 580mm
  ColorCut Pro

SPECYFIKACJA

  475mm x 670mm
  456mm x 640mm

  W zestawie
  750W Pompa ssąca

  5 stopniowa regulacja siły
  Tak

  W zestawie

  960gf 
  82kg

  988 x 1013 x 1020mm
  129kg

  1390 x 1040 x 570mm
  ColorCut Pro
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SPECYFIKACJA 

Format arkusza (maks)  350mm x 520mm
Pole robocze   330mm x 488mm 
Podstawa  W zestawie
Pozycjonowanie arkusza  400W Pompa ssąca
Kontrola zasysu  Stała siła 
Pokrywa akustyczna   Tak 
Tłumik  Opcjonalny 

Siła docisku noża  960gf
Waga netto   69kg
Wymiary D x S x W   868 x 761 x 1020mm
Waga brutto  102kg
Wymiary opakowania   1180 x 900 x 560mm
Oprogramowanie  ColorCut Pro

FB1060FB900FB700FB520

Ploter FB520 jest dealny do wykonywania prac 
na żądanie, prototypów i mniejszej produkcji. 
Urządzenie w zestawie zawiera nóż do bigowania 
oraz zestaw noży do cięcia większości typów
podłoży.

FB700 posiada powiększony stół,na którym 
możemy wycinać większe arkusze lub kilka 
mniejszych ułożonych koło siebie. Urządzenie 
przeznaczone jest do mniejszych lub średnich 
nakładów. FB700 dodatkowo zostało wyposażone 
w mocną pompę zasysającą, która idealnie 
przytrzymuje arkusz na stole roboczym. Jest to
najczęściej wybierany model przez kientów.

FB 900 sprawdzi się zarówno w drukarniach 
cyfrowych, ale także w wielkowformatowych.
Pompa podciśnieniowa o mocy 750W idealnie 
podtrzymuje arkusze  ułożone na stole roboczym.
Na stole możemy ułożyć  koło siebie nawet 
4 arkusze w formacie A3 co znacznie przyspieszy
produkcję.

FB1060 to największy ploter w asortymencie
Intec. Urządzenie obsługuje arkusze o wymiarach
760 x 1060. Oferując wszystkie funkcje 
mniejszego FB900, FB1060 umożliwia wygodne 
umieszczenie 4 arkuszy SRA3 obok siebie lub 
większych arkusze  w formacie B1+.

Format arkusza (maks)
Pole robocze
Podstawa
Pozycjonowanie arkusza
Kontrola zasysu
Pokrywa akustyczna
Tłumik

Siła docisku noża
Waga netto
Wymiary D x S x W
Waga brutto
Wymiary opakowania
Oprogramowanie

Format arkusza (maks)
Pole robocze
Podstawa
Pozycjonowanie arkusza
Kontrola zasysu
Pokrywa akustyczna
Tłumik

Siła docisku noża
Waga netto
Wymiary D x S x W
Waga brutto
Wymiary opakowania
Oprogramowanie

Format arkusza (maks)
Pole robocze
Podstawa
Pozycjonowanie arkusza
Kontrola zasysu
Pokrywa akustyczna
Tłumik

Siła docisku noża
Waga netto
Wymiary D x S x W
Waga brutto
Wymiary opakowania
Oprogramowanie
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Każdy z oferowanych ploterów
można wyposażyć w profesjonalną 
stację roboczą ColorCut Pro Server,
która jest kompatybilna zarówno
z PC jak i Mac. Serwer posiada
bibliotekę wszystkich  naszych prac, 
które możemy przywołać w dowolnym 
momencie bez konieczności otwierania
programów graficznych.
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