
A Puma III vem equipada com

sistema de alinhamento óptico

(AAS II), de modo a garantir o

corte preciso do contorno

 em imagens impressas

digitalmente.

Alinhamento

Óptico

Plotter de corte Fiável e Acessível para a Indústria de Sinalética

Aplicações

Autocolantes

Sinalética Interior Sinalética Escolar Sinalética Personalizada

Corte de Contorno Sinais

Simples e Fácil de utilizar
O painel de controlo é composto por um ecrã LCD de 2 linhas de 20 digitos e por 14 teclas de controlo, tornado
a operação de configuração do equipamento simples e fácil de utilizar. O ecrã LCD permite ao utilizador visualizar
as configurações da máquina, tais como o valor de offset da lâmina, a qualidade de corte, a velocidade de corte,
a força de corte, entre outros. As teclas de controlo da Puma III incluem as funções mais utilizadas, tais como a
velocidade, força, offset e o teste de corte. A Puma III oferece a possibilidade de memorizar até quatro
configurações de corte para diferentes tipos de trabalho, incluíndo a velocidade de corte, o offset da lâmina,
força, bem como a velocidade de movimento do vinil durante o deslocamento e durante o corte.



Principais Características

Motor servo digital com velocidade de corte até 600mm/seg

Pressão de corte até 400gr

Três portas de ligação disponíveis para uma maior flexibilidade

Garantia de 5 metros sem desvios

Sistema de Alinhamento Óptico para corte de contorno

Modelo   PIII-132S                              PIII-60

Método de Operação Tipo Rolo
Largura Máxima de Corte
Largura Máxima do Papel
Largura Mínima do Papel
Espessura Aceitável do Material
Número de Rolos de Apoio
Sistema de Tracção         Motor DC Servo
Pressão de Corte
Velocidade Máxima de Corte Até 600 mm / sec
Offset (ajuste deslocamento)                                    0~1.0 mm (em intervalos de 0.025 mm)
Resolução Mecânica
Resolução por Software
Repeteabilidade                                                          0.1 mm até 5 metros sem desvios
Memória
Portas  USB 1.1 & Paralela (Centronics) & Série (RS-232C)
Comandos
Painel de Controlo                                               LCM (20 dígitos x 2 linhas), 14 teclas, 1 LED
Dimensões
(H x W x D)                                                      (Stand Incluído)

Peso
Fonte de Alimentação                   (selecção automática)
Temperatura                                         (em operação)

          (desligada)
Humidade
Pés                                         Incluídos

As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio

Capacidade de Tracção
O desenho exclusivo do tambor de tracção oferece-nos uma garantia de alinhamento até 5 metros sem desvios

Versatilidade
A Puma III é uma máquina versátil com a capacidade de cortar ou plotar, sem alterar qualquer configuração
mecânica. Para cortar vectores em vinil, simplesmente coloque a lâmina de corte, para plotar instale a caneta
de desenho

Três portas de ligação disponíveis
A Puma III possibilita a ligação através de porta USB, Série e Paralela. A porta USB possibilita uma ligação
mais rápida entre a plotter e o computador. Pelo facto de disponibilizar três tipos de ligação, aumenta a 
flexibilidade na transmissão de dados

Sistema de Corte de Contorno

A Puma III está equipada com o Sistema de
Alinhamento da GCC (AAS II) para garantir o
corte preciso do contorno, detectando as marcas
de registo em imagens impressas digitalmente.
As principais funções incluem:

Detecção automática                 4 pontos de
da 1ª marca                                 alinhamento

Alinhamento por
Cópias Múltiplas

segmentos
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