Wide format print finishing solutions

3D Foam Plotter

OBELISK Foam Plotter
Släpp lös din kreativitet med Obelisk Foam Plotter. Tillverka 3D skyltar, profilbokstäver och dekor i polystyren.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
•• Skär med precision

Obelisk Foam Plotter är ett kompakt, lättanvänt och effektivt
system för att tillverka 3D-figurer, profilbokstäver och dekorationer i ultralätt och kostnadseffektiv polystyren (XPS eller EPS).
Obelisk skär precist och ljudlöst med hjälp av en värmetråd, helt
utan lukt eller rök. Den tar även liten plats. Det gör Obelisk lättplacerad, till och med på det lilla kontoret.

•• Låg materialkostnad

Tillverka lönsamma skyltar med Obelisk Foam Plotter
Skyltar, profilbokstäver och dekor med en materialkostnad från
40kr/kvm.

•• Minimalt utrymme krävs

•• Skär bokstäver och figurer i polystyren (EPS och XPS)
•• Måla, toppa med folie eller printa med UV-print
•• Bokstäverna kan belysas invändigt med LED
•• Montera med dubbelhäftande tejp eller med lim
•• Passar både inomhus och utomhus

Skapa skyltar, snygga dekorationer och till och med belysta profilbokstäver.
Möjligheterna begränsas endast av din kreativitet.
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•• Ingen rök, lukt eller ljud
•• Skär i upp till 100mm tjocka skivor
•• Programvara ingår
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OBELISK Foam Plotter
Obelisk Foam Plotter levereras komplett med programvara
•• Medföljande skärprogram Stella-Obelisk är användarvänligt
och lätt att lära sig.
•• Importera vektorobjekt från ditt vanliga designprogram
t. ex. Adobe Illustrator, CorelDraw, SignLab eller skapa objekt
direkt i Stella-Obelisk.
•• Stella-Obelisk stödjer import från filformat PLT och DXF.
•• Genom att använda knappen "Auto" skapar Stella-Obelisk
alla nödvändiga skärlinjer och gör skärningen lika lätt som att
använda en traditionell skärplotter.
Stella-Obelisk
•• Flera alternativ för redigering
•• Simulering av skärbana, visar tid och total skärlängd
•• Programvara med fria uppdateringar ingår
Skärprogrammet "Stella-Obelisk" ingår.

•• Minsta systemkrav: Windows XP eller nyare

Obelisk Foam Plotter
Maximal skivstorlek

1250 x 600 x 100 mm

Total höjd

1750 mm

Minsta längd

520 mm

Längd under drift

1180 mm

Bredd

380 mm

Vikt

47 kg

Spänning

220 V

Maximal effekt

0,2 A - 40 W

Längd på värmetråd

130 mm

Skärtemperatur

400 - 600 °C

Skärhastighet

3 - 12 mm/sek

Garanti

1 år begränsad garanti

Pris

79 000,00 SEK (exkl Moms)
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Obelisk skär ljudlöst med en varm tråd.

