Artemis BDR 1309X WiFi

Ploter laserowy 1.3 x 0.9 m
TM

2 stoły do różnych
materiałów
w zestawie

Przelotowy stół
do cięcia większych
formatów

Możliwość instalacji 2 głowic
Typ lasera		
laser CO2 chłodzony wodą
Obszar roboczy
max. 1300 x 900 mm
		stół przelotowy
Prędkość cięcia
0 - 60000 mm/min
Rozdzielczość
max. 4000 dpi
Dokładność		
0.01 mm

Artemis BDR 1309X to wszechstronny ploter wyposażony w laser CO2 chłodzony wodą. Urządzenie posiada 3 silniki.

6.500 €

Szybka kalibracja
wiązki lasera

Wyposażony jest w 2 stoły. Pierwszy, automatycznie regulowany, o strukturze plastra miodu przeznaczony jest do cięcia twardych i lekkich materiałów typu: papier, skóra, itd. Drugi stół, uzbrojony
w metalowe poprzeczki umożliwia cięcie i grawerowanie większych materiałów takich jak plexi,
drewno, szkło, kamień, itd.

Ploter laserowy 60 x 50 / 50 x 30 cm
Artemis BDR 6050 WiFi

TM

DWA MODELE:
60 x 50 cm
50 x 30 cm

Cięcie bezpośrednio
z CorelDraw,
AutoCad, itd.

Typ lasera		
Obszar roboczy
Prędkość cięcia
Rozdzielczość
Dokładność		

laser CO2 chłodzony wodą (40W)
600 x 500 mm / 500 x 300 mm
0 - 60000 mm/min
max. 4000 dpi
0.01 mm

Kompaktowy ploter laserowy Artemis BDR przeznaczony jest do cięcia i grawerowania różnego rodzaju
materiałów: tworzyw, skóry, papieru, drewna, metali, itd. Precyzja wykonania pozwala na uzyskanie
idealnie gładkich krawędzi, nawet skomplikowanych wzorów jak litery czy ornamenty wycinane w
przezroczystej pleksie.
Z jego możliwości skorzystają: agencje reklamowe,
producenci gadżetów i trofeów, firmy produkcyjne,
dekoratornie a także hobbyści.

3.900 €

Jeśli chcesz uzyskać gładką i przeźroczystą
powierzchnię boczną liter z plexi - użyj plotera
laserowego.

Płyty kompozytowe IKOBOND
NAZWA

GRUB. ALU

ROZMIARY

GRUBOŚĆ

OPIS

0.21 mm

1.50 x 3.05 m
1.50 x 4.05 m

2 mm
3 mm

0.30 mm

1.50 x 4.05 m

3 mm

Znakomitej jakości płyty ALU-PE-ALU w
kolorze BIAŁYM.
Do zadruku bezpośredniego lub zastosowań
konstrukcyjnych, itd. Płyty zabezpieczone
folią ochronną.

0.21 mm

1.50 x 4.05 m

3 mm

Płyta o powierzchni
"SZCZOTKOWANE ALUMINIUM".

0.21 mm

1.50 x 4.05 m

3 mm

Płyta o powierzchni "CZARNY MAT".

IKOBOND

Wszystkie płyty IKONOS
możesz zamówić w całości,
lub docięte na formatki
(nawet 6 x 6 cm)

Idealnie docięte krawędzie nową piłą
z chłodzonym narzędziem. Tylko w IKONOS.

