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CORTE E GRAVAÇÃO

CÂMERA DE REGISTRO
Reconhecimento automático

PRECISÃO

ÁREA DE CORTE

0,01mm

1,0 x 1,6m

Painel de Controle

Cabeçote

Painel de controle através de
tela touch, permite manuseio fácil
e pratico pelo operador.

01 cabeçote de corte
para múltiplas opções de
ferramentas.

1200

Sistema Mecânico

Mesa com Vácuo

Sistema mecânico de alta
precisão (+/- 0.01mm)
Espessura de corte até 30mm.

Mesa de corte com
bombas de vácuo
individuais.

Acompanha o equipamento
Faca universal
Materiais como:
Papel cartão, plásticos nos, pp, pvc, mantas e juntas.

Ferramenta de meio corte
Corte e contorno de vinil.

Vinco - Opcional
Vincar ou Corrugar Materiais.

Corte rotativo - Opcional
Tecidos, Fibra de Carbono, Têxtil.

V-Cut - Opcional
Corte Chanfrado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cabeça multifuncional

Manipulação e troca de ferramentas de forma simples.

Ferramentas

Acompanha: Caneta, cursor, câmera, faca universal e ferramenta de meio corte.
Opcional: Vinco, V-cut e corte rotativo.

Dispositivo de segurança

Sensor infravermelho, responsivo, seguro e conável.

Velocidade de corte

Até 1200mm/s (varia de acordo com o material).

Área de corte

1,0x1,6cm

Espessura de corte

Até 30mm (varia de acordo com o material).

Material de corte

Tecidos, vinil adesivo, papel cartão, papelão, poliestireno, papel lme e papel fotográco.

Repetibilidade

Até 0,01 mm.

Interface

Conexão de Rede.

Comando de trabalho

Formato compatível com HP-GL.

Sistema de transmissão

Servo motor digital.

Painel de controle numérico

Tela toutch LED.

Sistema de segurança

Sensor infra-vermelho.

Ambiente de trabalho

Temperatura 0-35 graus; Umidade 35% - 80%.

Fonte de energia

AC 380V ± 10%, 50HZ.

Medida Máquina

2,70x2,58x1,35m

ACABAMENTO,
CORTE E
PERSONALIZAÇÃO
PARA
COMUNICAÇÃO
VISUAL DE MÉDIO
FORMATO

BANDEIRAS, acessórios, adesivos,
sinalização, BANNERS, TECIDOS
displays, brindes e Muito mais.

sobre a megagraphic
Fundada em 2008, a Megagraphic é formada por uma equipe de prossionais
gabaritados, com mais de 25 anos de experiência no mercado gráco, trazendo
um portfólio completo de soluções para o mercado de impressão digital de
grandes formatos, comunicação visual, sinalização, personalização, sublimação
digital e têxtil.
Com sede em Pinhais PARANÁ prestamos suporte técnico autorizado a mais de
3000 equipamentos de vários modelos e a mais de 1500 equipamentos vendidos
e instalados no Brasil e na América Latina.
Nossos princípios, desde a cultura organizacional quanto às escolhas de nossos
produtos comercializados, são baseados em: Qualidade, Continuidade e
Responsabilidade. Visamos sempre atuar entre as melhores empresas do
segmento, fornecendo produtos e serviços de qualidade, prezando sempre pela
ética e transparência, consolidando assim nossas marcas.

+55 41 3033-6061
+55 41 9 9222-2451
contato@megagraphic.com.br
www.megagraphic.com.br

