Plotery termiczne MEGABLOCK

Ponad 1000 ploterów
sprzedanych do 40 krajów
Algieria, Anglia, Arabia Saudyjska, Austria,
Bialorus, Bulgaria, Chiny, Czechy, Dania,
Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Jordania,
Kanada, Kostaryka, Kuwejt, Litwa, Lotwa,
Meksyk, Malezja, Niemcy, Norwegia,
Polska, Rosja, Puerto Rico, Serbia i
Czarnogóra, Slowacja, Szwecja, Tajwan,
Turcja, Ukraina, USA, Wegry, W³ochy,
Zjednoczone Emiraty Arabskie

www.megaplot.com.pl

O firmie:

Firma MEGAPLOT powsta³a w czerwcu 1995 roku i w tym¿e roku powsta³ pierwszy prototypowy model plotera ter
micznego. W ci¹gu dziewieciu lat zbudowaliœmy markê MEGAPLOT znan¹ nie tylko w Polsce ale i poza jej granica
mi. Z nikomu nieznanej firmy w ci¹gu tak krótkiego czasu staliœmy siê najwiêkszym producentem ploterów termicz
nych na œwiecie. Do tej pory wyprodukowaliœmy i sprzedaliœmy ponad 1000 maszyn. .............................................

Nasze g³ówne rynki zbytu to: Polska, Niemcy, W³ochy, Francja, Hiszpania, Kanada, USA, Brazylia, Arabia Saudyjska,
Meksyk oraz pañstwa by³ego bloku wschodniego. Wszêdzie tam nie wy³¹czaj¹c Polski nasze plotery cenione s¹ za
bardzo wysok¹ jakoœæ i funkcjonalnoœæ.

Najlepszym dowodem potwierdzaj¹cym to jest coraz czêstsza, mniej lub bardziej udana praktyka naœladowania
a czasem wrêcz kopiowania wzorów naszych maszyn szczególnie przez producentów polskich chocia¿ zdarzaj¹
siê przypadki, ¿e równie¿ firmy zagraniczne korzystaj¹ z naszych rozwi¹zañ technicznych. Nie traktujemy tych
dzia³añ jako zagro¿enie dla naszej firmy ale jako potwierdzenie naszej wiod¹cej pozycji na rynku. Stanowi to te¿
sta³y bodziec unowoczeœniania i podnoszenia jakoœci naszych produktów. Nabyte doœwiadczenie w po³¹czeniu
ze stosowaniem materia³ów i elementów najwy¿szej jakoœci pozwala nam obecnie produkowaæ dopracowane
do ostatniego szczegó³u i bezawaryjne urz¹dzenia..................................................................................................
Z tego te¿ powodu z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ mo¿emy udzielaæ
5 letniej gwarancji na wszystkie modele plote

rów termicznych Megablock. ...................................................................................................................................

Stawiamy na rozwój i innowacyjnoœæ:
W kwietniu 2004 sprzedaliœmy 1000- czny ploter termiczny. Zosta³ on
wyprodukowany na zamówienie naszego dealera z Wielkiej Brytanii

·

W czerwcu 2004 wprowadziliœmy:
automatyczny naci¹g pneumatyczny (opcja)
opcja ta pozwala w po³¹czeniu z drutem TITANIUM NCR01 na
ponad trzykrotne zwiêkszenie si³y naci¹gu, co skutkuje zdecydowan¹
popraw¹ jakoœci i szybkoœci wycinania.
·

W maju 2004 wprowadziliœmy:
now¹ seriê ploterów MW3000 z naci¹giem pneumatycznym

·

W sierpniu 2003 wprowadziliœmy:
2 nowe serie ploterów wielodrutowych:
MEGABLOCK MultiWire MW 1300
MEGABLOCK MultiWire MW 2500
Plotery obydwu tych serii pozwalaj¹ na wycinanie nawet 10 drutami jednoczeœnie.
WyobraŸcie sobie Pañstwo zwi¹zane z tym oszczêdnoœci czasu i pieniêdzy.
W czerwcu 2004 wprowadziliœmy nowy rodzaj drutu tn¹cego: TITANIUM NCR01.
Drut ten powsta³ na nasze zamówienie ze stopu tytanu i charakteryzuje siê wyj¹tkowymi w³aœciwoœciami.
Pozwala on na wycinanie z wiêkszymi prêdkoœciami i jest o wielokrotnie trwalszy od dotychczasowych.
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Co to jest ploter termiczny?
Plotery termiczne MEGABLOCK to urz¹dzenia kontrolowane przez komputer bêd¹ce w stanie wyci¹æ niemal
dowolny kszta³t 3D z ekstrudowanych i expandowanych styropianów. Elementem tn¹cym jest rozgrzany drut
oporowy poruszaj¹cy siê w osiach X i Y dziêki niezwykle precyzyjnym silniczkom krokowym kontrolowanych
przez komputer. Pozwala to osi¹gn¹æ szybkie i precyzyjne wycinanie...............................................................
Kontrola precyzji pozwala na wyciêcie praktycznie ka¿dego kszta³tu pod warunkiem, ¿e szerokoœæ tych eleme
ntów odpowiada szerokoœci u¿ytego materia³u. Zaprojektowanie i wyciêcie ró¿nych rzutów dane-go obiektu
pozwala uzyskaæ nawet bardzo skomplikowane obiekty 3D. Za pomoc¹ sto³u obrotowego (opcjonalnego urz¹
dzenia dostêpnego z naszymi ploterami) mo¿na równie¿ wycinaæ bry³y przestrzenne takie jak np. Kule.

Wiêcej informacji na temat sto³u obrotowego oraz np. wrzeciona znajd¹ Pañstwo na kolejnych stronach katalogu.

W ka¿dej z naszych maszyn
znajd¹ Pañstwo 8 mikrosko
kowych silników— 4 dla
napêdu osi X, 2 dla osi Y, 1
dla sto³u obrotowe-go i 1 dla wrzecio
na. Te wysokiej jakoœci silniki zapew
niaj¹ œwietn¹ ¿ywotnoœæ i doskona³¹
precyzjê.............................................

Sterownik elektroniczny
to dostarczane z ka¿dym
ploterem niezale¿ne urz¹
dzenie naszej w³asnej kon
strukcji odpowiedzialne za
komunikacjê pomiêdzy ploterem i kom
puterem. Kontroluje wszelkie parametry pracy plotera...................................

Wyprodukowane wed³ug
naszego projektu wyj¹tko
wo trwa³e profile alumi
niowe z których zbudowa
na jest konstrukcja plotera
sprawiaj¹, i¿ s¹ one lekkie
i stabilne, co pozwala osi¹
gn¹æ najwy¿sz¹ precyzjê.
Kaseta to miejsce
gdzie zamocowany
jest drut tn¹cy. W
kasecie tej znajduje siê wentylator
ch³odz¹cy drut podczas ciêcia oraz
specjalna sprê¿yna reguluj¹ca na
ci¹g rozci¹gaj¹cego siê podczas
ciêcia druta. ................................

Wrzeciono to auto
matyczne narzêdzie
kontrolowane z po
ziomu oprogramo
wani FoamShaper umo¿liwiaj¹ce
wycinanie takich elementów jak ko
lumny czy tralki. Materia³ mocowa
ny jest w poziomie na specjalnych
stalowych ig³ach mocuj¹cych........

W pe³ni zautomatyzo
wany stó³ obrotowy
kontrolowany naszym
oprogramowaniem
FoamShaper pozwala
wycinaæ kszta³ty I bry³y obrotowe, np. kule.

Wprowadzony we wrzeœniu 2003
wyj¹tkowo wytrzyma³y drut oporo
wy wyprodukowany zosta³ na nasze
zamówienie ze stopu tytanowego.
Dziêki temu posiada wyj¹tkowe w³a
œciwoœci pozwalaj¹ce np. wycinaæ
przy wiêkszych prêdkoœciach. Poza
tym, drut ten jest du¿o trwalszy od
dotychczasowych. Ofe
rujemy go wnastêpuj¹
cych œrednicach: 0.25,
0.45 & 0.55mm. ........
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Do czego mo¿e s³u¿yæ ploter termiczny?
Plotery termiczne maj¹ bardzo szerokie zastosowanie mog¹ wyci¹æ praktycznie wszystko
z extrudowanych I expandowanych styropianów Pañstwa wyobraŸnia jest ich jedynym
ograniczeniem. ...................................................................................................................
Nasze plotery mog¹ np. s³u¿yæ do wycinania:.......................................................................

BRYLY PRZESTRZENNE, LITERNICTWO, LOGOTYPY
Ile¿ to razy stanêliœcie przed problemem jak wykonaæ skomplikowany przestrzenny logotyp lub bry³ê trójwy
miarow¹. Ka¿da dotychczas znana metoda okazywa³a siê albo nieodpowiednia albo zbyt droga.
MEGABLOCK zrobi wszystko, ograniczeniem mo¿e byæ tylko wyobraŸnia...................................................
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DEKORACJE TARGOWE, TEATRALNE I FILMOWE

¯adne inne urz¹dzenie nie jest tak przydatne przy budowie stoisk targowych i dekoracji teatralnych i filmo
wych. Dziêki szybkoœci i precyzji pozwala na realizacje ka¿dej scenografii w krótkim czasie i za niewielkie
pieni¹dze

ELEMENTY ARCHITEKTURY

Styropianowe detale architektoniczne (tralki, gzymsy, zwieñczenia) pokryte siatkami wzmacniaj¹cymi i tyn
kami szlachetnymi, powszechnie stosowane zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych, równie¿ w Polsce co
raz czêœciej znajduj¹ odbiorców ze wzglêdu na wagê, ³atwoœæ monta¿u, dok³adnoœæ wykonania i cenê.
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ELEMENTY ARCHITEKTURY
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Przyk³adowe zastosowanie plotera termicznego: ocieplanie budynku

Ocieplenia budynków:
szybciej
taniej
dok³adniej
Raport z placu budowy
ocieplenie styropianem FS 20 o gruboœci 15,5 cm budynku wykonanego w technologii PRAEFA
£¹czna powierzchnia œcian: 184 m2.
Czas wykonania: 7 godzin.
Iloœæ zaanga¿owanych pracowników: 2
ploter T 3000 Small zosta³ zmontowany na placu budowy.
Czas monta¿u 30 minut. P³yty o gruboœci 15,5 cm wycinane
s¹ z bloków styropianowych o wymiarach: 50 x 120 x 300 cm.

pierwszy element styropia
nowy o wymiarach 120 x 300
x 15,5 cm zosta³ zamontowa
ny na elewacji budynku. Naro
¿e budynku zgodnie z ¿ycze
niem inwestora jest zaokr¹glo
ne..........................................

monta¿
drugiego
elementu
styropia
nowego.

ka¿dy element przed
monta¿em pokrywa
ny jest na krawêdzia
ch cieñk¹ warsw¹ kle
ju. P³yta montowana
jest do elewacji 6 plas
tikowymi ko³kami......

wyciecie i zamontowanie 5 p³yt o ³¹cznej powie
rzchni 18 m2 zajê³o ekipie z³o¿onej z dwóch
pracowników zaledwie 45 minut.....................

monta¿ elementów podokiennych. Dzieki
du¿ej precyzji wycinania na ploterze miej
sca ³¹czenie p³yt pozbawione s¹ mostków
termicznych.............................................
projektowanie komputerowe
pozwala na dowolne kszta³to
wanie elewacji. ....................

monta¿ elementów ocie
plaj¹cych miêdzy okna
mi. Wype³nienie przes
trzeni pomiêdzy oknami
nast¹pi w koñcowym
etapie prac wraz z mon
ta¿em architektonicz
nych elementów dekora
cyjnych..........................
element naro¿ny
(40 x 17 x 300 cm)
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Jak dzia³a ploter termiczny?
drut prosty (oporowy)
Na rysunku poni¿ej przedstawiono model T 1300 Shape Master + podczas wycinania logotypu w bloku sty
ropianowym. Wózki z rozpiêtym pomiêdzy nimi drutem oporowym przemieszczaj¹ siê swobodnie w osiach
X i Y zgodnie z rysunkiem wygenerowanym np. w Corelu. Trzeci wymiar odpowiada dok³adnie gruboœci
za³o¿onego materia³u. Ta metoda wycinania dostêpna jest we wszystkich oferowanych przez nasz¹ firmê
ploterach.........................................................................................................................................................

drut prosty + tokarka
Wszystkie modele ploterów serii P60 oraz serii T mog¹ byæ wyposa¿one s¹ w tokarkê umo¿liwiaj¹c¹ wyci
nanie dowolnych bry³ obrotowych, takich jak kolumny, tralki itp. Materia³ przeznaczony do obróbki zak³ada
ny jest na stalowe kolce zamontowane na talerzu tokarki i konika. Do stworzenia rysunku bry³y obrotowej
zupe³nie wy-starczaj¹cy jest Corel Draw, gdy¿ bry³a definiowana jest wy³¹cznie przez dwie linie: oœ obrotu
oraz zewnêtrzny kszta³t. W zale¿noœci od wymagañ, w programie steruj¹cym FoamShaper okreœlana jest
iloœæ boków bry³y (od jednego do 2000). W zale¿noœci wiêc od zadeklarowanej w programie iloœci boków
mo¿na uzyskaæ np. kolumnê czworoboczn¹, szeœcioboczn¹ itd.. Przy odpowiednio du¿ej iloœci boków mo¿
na uzyskaæ idealnie g³adk¹ po-wierzchniê. Tokarka przy wycinaniu kolejnych boków mo¿e wykonywaæ rów
nie¿ ruch obrotowy czego efektem jest spiralna linia ciêcia...........................................................................
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drut kszta³towy + tokarka
We wszystkich modelach serii P, T oraz MW w miejsce prostego drutu oporowego mo¿na zamontowaæ na
rzêdzie drutu kszta³towego. Po zamontowaniu w nim wygiêtego w odpowiedni kszta³t drutu (o œrednicy 1
mm) i wyko-rzystaniu ruchu obrotowego tokarki mo¿na wykonywaæ w przygotowanych wczeœniej bry³ach
naciêcia o do-wolnym kszta³cie. Wykorzystuj¹c natomiast ruch wózków w osiach X i Y mo¿esz dokonywaæ
naciêæ wzd³u¿-nych (d³utowanie). ..................................................................................................................
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Stó³ obrotowy
Wszystkie nasze plotery termiczne mo¿na wyposa¿yæ w stó³ obrotowy,
bardzo przydatne i oferuj¹ce nieograniczone mo¿liwoœci urz¹dzenie
pozwalaj¹ce np. wyci¹æ ró¿norakie bry³y przestrzenne np. kule. Urz¹
dzenie to jest w pe³ni skomputeryzowane i dzia³a w harmonii z drutem
tn¹cym pozwalaj¹c wycinaæ p³askie figury 3D. ...................................

drut kszta³towy + stó³ obrotowy
Takie same czynnoœci jak te wykonywane przy u¿yciu drutu kszta³towego i tokarki mo¿na równie¿ wykonaæ
przy u¿yciu sto³u obrotowego i drutu kszta³towego.

drut prosty + stó³ obrotowy
Stó³ obrotowy mo¿esz wykorzystaæ równie¿ do wycinania kuli i temu podobnych kszta³tów przy u¿yciu pros
tego drutu oporowego.
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Ciêcie seryjne
Oprogramowanie FoamShaper (standard we wszystkich modelach ploterów) umo¿liwia seryjne automaty
czne wycinanie bry³ wielop³aszczyznowych przy u¿yciu sto³u obrotowego.. Rysunki (rzuty) mo¿esz wyko
naæ w Corel’u.Do ich przygotowania mo¿esz równie¿ wykorzystaæ zdjêcia z aparatu cyfrowego (skonwer
towane do postaci plików HPGL.plt). Metoda ta choæ wymagaj¹ca trochê pracy grafika komputerowego
daje fantastyczne mo¿liwoœci wykonania prawie ka¿dego obiektu przestrzennego. ..................................

Elektroniczny sterownik jest niezale¿nym urz¹dzeniem odpowie
dzialnym za dwukierunkow¹ komunikacjê pomiêdzy ploterem i
komputerem. Kontroluje on wszelkie parametry plotera, np. Tem
peratur druta czy dzia³anie silników. Z ty³u sterownika znajduj¹
siê gniazda do których pod³¹czane s¹: ploter, stó³ obrotowy, to
karka i narzêdzie drutu kszta³towego. Jest tam równie¿ port
szeregowy s³u¿¹cy do po³¹czenia sterownika z komputerem.
Sterownik ma w³asne 4MB RAMu i mo¿e byæ zasilany 110V
lub 220V. .................................................................................
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3 nowe serie ploterów Wielodrutowych:
Seria MW 1300

Seria MW 2500

Seria MW 3000
-

Opcja wielu drutów pozwala na wycinanie jedno
czeœnie 10 ma drutami. Odleg³oœæ pomiêdzy dru
tami jest p³ynnie regulowana i przy 10 drutach
mo¿e wynosiæ od ok. 4 cm do 14cm. Mo¿na rów
nie¿ dla danego projektu u¿yæ tylko np. 2 drutów
i wtedy maksymalna odleg³oœæ miêdzy nimi wzra
sta do 61cm (czyli mo¿na jednoczeœnie wyci¹æ 2
elementy o wysokoœci 61cm ka¿dy). ...................

Aby umo¿liwiæ jednoczesne wycinanie 10 drutami zmieniona zosta³a ca³a konstrukcja maszyny. Po pierwsze
jest wzmocniona, tak aby by³a stabilna pomimo rozmiarów i wagi materia³u, jak równie¿ faktu, i¿ ramiona
plotera wysuwaj¹ siê wysoko ponad maszynê. Po drugie, zosta³y w niej u¿yte specjalne przek³adnie planeta
rne zapewniaj¹ce znaczne zwiêkszenie momentu obrotowego silników. Poza tym, Wszystkie kable umiesz
czone zosta³y w specjalnych prowadnikach tak by nie przeszkadza³y podczas ciêcia. ...................................

WyobraŸcie sobie Pañstwo oszczêdnoœci czasu i pieniêdzy jakie mo¿na uzyskaæ
dziêki opcji wielu drutów. 10 identycznych projektów wycinane jest jednoczeœnie.

Opcja 2 –go druta DoubleWire
dostêpna w seriach:
MEGABLOCK T 610
MEGABLOCK T 1300
Opcja 2-go druta oznacza, i¿
powy¿ej standardowej kasety
do której mocowany jest drut
zainstalowana jest druga, po
dobna kaseta dla drugiego
druta. A to oznacza, i¿ mo¿na
jednoczeœnie wycinaæ dwa
identyczne projekty. Odleg³oœæ
miêdzy drutami jest p³ynnie re
gulowana i mo¿e wynosiæ od
95mm do 610mm. ..............

Naci¹g
pneumatyczny
drutów tn¹cych

MEGABLOCK T 2500
MEGABLOCK T 3000

w czerwcu 2004 wprowadziliœmy do sprzeda¿y automa
tyczny pneumatyczny naci¹g drutów tn¹cych. Wystêpu
je on jako opcja w niektórych modelach i jako standard
w ploterach o d³ugoœci drutów 3 metry. Ten typ naci¹gu
umozliwia ponad trzykrotne zwiêkszenie si³y dzia³aj¹cej
na drut w stosunku do tradycyjnego naci¹gu sprê¿yno
wego. Efektem tego jest zdecydowane, ponad dwukro
tne zwiêkszenie szybkoœci pracy przy jednoczesnym
polepszeniu jakoœci wycinania.......................................
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Oprogramowanie FoamShaper
Ka¿dy z naszych ploterów termicznych standardowo dostarczamy a naszym w³asnym, stworzonym
specjalnie do ploterów termicznych oprogramowaniem FoamShaper.
Jest to oprogramowanie bardzo ³atwe w obs³udze; jest kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows
95, 98, NT, 2000 oraz XP. Przyk³adowe funkcje tego oprogramowania to:
· Import plików HPGL.plt
· Automatyczne ³¹czenie elementów, np. liter
· Skalowanie
· Informacje o wycinanym projekcie: czas ciêcia, prêdkoœæ, temperaturê oraz wymiary materia³u
· Procedura kontroli ciêcia
· Kontynuacja ciêcia po zerwaniu druta
· Symulacjê ciêcia przed jego rozpoczêciem
· Kompatybilnoœæ z ka¿dym programem obs³uguj¹cym export plików HPGL, np. Corel Draw

Nie ma znaczenia czy planuj¹ Pañstwo wycinaæ tylko litery, czy bardzo skomplikowane
projekty. Nasze oprogramowanie FoamShaper pozwala Pañstwu wyci¹æ cokolwiek, jakkolwiek.

Sterowanie rêczne

Wycinanie liter

Konfiguracja

Informacje o wycinanym projekcie
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Podstawowe dane techniczne
wspólne dla wszystkich naszych ploterów termicznych
(na kolejnych stronach znajd¹ Pañstwo szczegó³owe informacje dotycz¹ce konkretnych modeli)
Naci¹g drutu
Rozdzielczoœæ programowa
Maksymalna prêdkoœæ pracy
Wentylatory ch³odz¹ce drut
Iloœæ silników krokowych

automatyczny (sprê¿ynowy) lub pneumatyczny
0,01 mm
3000 mm/min (1000mm/min dla maszyn wielodrutowych)
2 mikro-turbiny (z wyj¹tkiem maszyn serii MW)
6

Rama maszyny

anodyzowane aluminium

Bezpieczeñstwo

4 automatyczne wy³¹czniki

Zasilanie

220V/50Hz lub 110V/60Hz

Sterownik elektroniczny

autonomiczny, kontroluj¹cy pracê silników krokowych,

Wymagania sprzêtowe

Komputer klasy Pentium z wolnym portem szeregowym (RS232)

Kompatybilnoœæ z SO
Sugerowany program graficzny
Gwarancja

Windows 95, 98, NT, 2000, XP
Corel Draw lub jakikolwiek inny z eksportem plików HPGL.plt
5 lat (transport na koszt klienta)
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Seria MEGABLOCK P 60
Seria ploterów P 60 ze wzglêdu na d³ugoœæ druta wynosz¹c¹ 610 mm przeznaczona jest g³ównie do wycina
nia liternictwa i znaków graficznych. Opcjonalnie montowana tokarka z funkcj¹ sto³u obrotowego umo¿liwia
toczenie bry³ obrotowych takich jak kolumny i kule.........................................................................................

P 60 Small

P 60 Medium

Maks. gruboœæ materia³u

610 mm

Maks. wysokoœæ materia³u
Maks. d³ugoœæ materia³u

I

I

1290 mm

Drut oporowy

I

1220 mm

2440 mm
I

Rozdzielczoœæ programowa

3050 mm

0,15 mm

I

0,01 mm

Tokarka z funkcj¹ sto³u obrotowego

opcja

Narzêdzie drutu kszta³towego

opcja

Mo¿liwoœæ kontynuacji ciêcia
po zerwaniu drutu.

I

2800 mm/min

Maks. prêdkoœæ pracy

Konstrukcja modu³owa
umo¿liwiaj¹ca rozbudowê. .

P 60 Large

Gruboœæ materia³u:
61 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 129 cm

Gruboœæ materia³u:
61 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 244 cm

Gruboœæ materia³u:
61 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 305 cm
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Seria MEGABLOCK T 610 Shape Master +
Seria ploterów T 610 Shape Master ze wzglêdu na d³ugoœæ druta wynosz¹c¹ 610 mm przeznaczona jest
g³ownie do wycinania liternictwa i znaków graficznych. Od serii P60 odró¿nia j¹ podwójny (4 silniki) napêd
osi X oraz wzmocniona, stabilniejsza konstrukcja sto³u obrotowego, tokarki I jej konika. Opcjonalnie monto
wana tokarka umo¿liwia toczenie bry³ obrotowych takich jak kolumny i kule...................................................

T 610 Small

T 610 Medium

Maks. gruboœæ materia³u

610 mm

Maks. wysokoœæ materia³u
Maks. d³ugoœæ materia³u

T 610 Large

I

I

1290 mm

Drut oporowy

I

1220 mm

2440 mm
I

I

3050 mm

0,15 mm

3000 mm/min

Maks. prêdkoœæ pracy
Rozdzielczoœæ programowa

I

0,01 mm

Stó³ obrotowy

opcja

Tokarka

opcja

Narzêdzie drutu kszta³towego

opcja

Drugi drut tn¹cy (Double Wire)*

opcja

*Narzêdzie drutu kszta³towego
nie jest dostêpne razem z opcj¹
Double Wire
Konstrukcja modu³owa
umo¿liwiaj¹ca rozbudowê. .
Mo¿liwoœæ kontynuacji ciêcia
po zerwaniu drutu.

Gruboœæ materia³u:
61 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 129 cm

Gruboœæ materia³u:
61 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 244 cm

Gruboœæ materia³u:
61 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 305 cm
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Seria MEGABLOCK T1300 Shape Master +
Seria ploterów MEGABLOCK T1300 ze wzglêdu na d³ugoœæ druta wynosz¹c¹ 1300 mm przeznaczona
jest do produkcji elementów architektonicznych takich jak np. gzymsy, listwy przyœcienne itp. Chocia¿
sprawdza siê doskonale przy wycinania liternictwa i znaków graficznych, Opcjonalnie montowana tokarka
umo¿liwia toczenie bry³ obrotowych takich jak np. kolumny lub kule. Dziêki opcji "Double Wire" mo¿na
podwoiæ wydajnoœæ tych modeli co czyni je bardzo u¿ytecznymi przy wiêkszej produkcji.............................

T 1300 Small

T 1300 Medium

Maks. gruboœæ materia³u

1300 mm

Maks. wysokoœæ materia³u
Maks. d³ugoœæ materia³u

T 1300 Large

I

I

1290 mm

Drut oporowy

I

1220 mm

2440 mm
I

I

3050 mm

0,25 mm

3000 mm/min

Maks. prêdkoœæ pracy
Rozdzielczoœæ programowa

I

0,01 mm

Stó³ obrotowy

opcja

Tokarka

opcja

Narzêdzie drutu kszta³towego

opcja

Drugi drut tn¹cy (Double Wire)*

opcja

Drut tytanowy TITANIUM NCR01

opcja

*Narzêdzie drutu kszta³towego
nie jest dostêpne razem z opcj¹
Double Wire
Konstrukcja modu³owa
umo¿liwiaj¹ca rozbudowê. .
Mo¿liwoœæ kontynuacji ciêcia
po zerwaniu drutu.

Gruboœæ materia³u:
130 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 129 cm

Gruboœæ materia³u:
130 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 244 cm

Gruboœæ materia³u:
130 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 305 cm
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Seria MEGABLOCK T1500 Shape Master +
Seria ploterów MEGABLOCK T1500 ze wzglêdu na d³ugoœæ druta wynosz¹c¹ 1525 mm przeznaczona
jest do produkcji elementów architektonicznych takich jak np. gzymsy, listwy przyœcienne itp. Chocia¿
sprawdza siê doskonale przy wycinania liternictwa i znaków graficznych, Opcjonalnie montowana tokarka
umo¿liwia toczenie bry³ obrotowych takich jak np. kolumny lub kule. Dziêki opcji "Double Wire" mo¿na
podwoiæ wydajnoœæ tych modeli co czyni je bardzo u¿ytecznymi przy wiêkszej produkcji.............................

T 1500 Small

T 1500 Medium

Maks. gruboœæ materia³u

1525 mm

Maks. wysokoœæ materia³u
Maks. d³ugoœæ materia³u

T 1500 Large

I

I

1290 mm

Drut oporowy

I

1220 mm

2440 mm
I

I

3050 mm

0,25 mm

3000 mm/min

Maks. prêdkoœæ pracy
Rozdzielczoœæ programowa

I

0,01 mm

Stó³ obrotowy

opcja

Tokarka

opcja

Narzêdzie drutu kszta³towego

opcja

Drugi drut tn¹cy (Double Wire)*

opcja

Drut tytanowy TITANIUM NCR01

opcja

*Narzêdzie drutu kszta³towego
nie jest dostêpne razem z opcj¹
Double Wire
Konstrukcja modu³owa
umo¿liwiaj¹ca rozbudowê. .
Mo¿liwoœæ kontynuacji ciêcia
po zerwaniu drutu.

Gruboœæ materia³u:
130 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 129 cm

Gruboœæ materia³u:
130 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 244 cm

Gruboœæ materia³u:
130 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 305 cm
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Seria MEGABLOCK T 2500 Big Shaper
Seria ploterów T2500 ze wzglêdu na d³ugoœæ druta wynosz¹c¹ 2440 mm przeznaczona jest do produkcji
elementów architektonicznych takich jak np. gzymsy, listwy przyœcienne itp. Du¿y obszar pracy maszyny
pozwala na wycinanie wielkogabarytowych form przestrzennych. Opcjonalnie montowana tokarka i stó³
obrotowy umo¿liwiaj¹ toczenie bry³ obrotowych takich jak np. kolumny lub kule. Dziêki opcji "Double Wire"
mo¿na podwoiæ wydajnoœæ tych modeli co czyni je bardzo u¿ytecznymi przy wiêkszej produkcji. ................

T 2500 Small
Maks. gruboœæ materia³u

T 2500 Large

2500 mm

Maks. wysokoœæ materia³u
Maks. d³ugoœæ materia³u

T 2500 Medium

I

I

1290 mm

Drut oporowy

I

1220 mm

2440 mm
I

I

3050 mm

0,45 mm

3000 mm/min

Maks. prêdkoœæ pracy
Rozdzielczoœæ programowa

I

0,01 mm

Stó³ obrotowy

opcja

Narzêdzie drutu kszta³towego

opcja

Drugi drut tn¹cy (Double Wire)*

opcja

Drut tytanowy TITANIUM NCR01

opcja

Pneumatyczny naci¹g sprê¿yny **

opcja

*Narzêdzie drutu kszta³towego
nie jest dostêpne razem z opcj¹
Double Wire

** w sk³ad zestawu nie wchodzi
kompresor.
Konstrukcja modu³owa
umo¿liwiaj¹ca rozbudowê. .
Mo¿liwoœæ kontynuacji ciêcia
po zerwaniu drutu.

Gruboœæ materia³u:
250 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 129 cm

Gruboœæ materia³u:
250 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 244 cm

Gruboœæ materia³u:
250 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 305 cm
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Seria MEGABLOCK T3000 Big Shaper
Seria ploterów T3000 ze wzglêdu na d³ugoœæ druta wynosz¹c¹ 3000 mm przeznaczona jest do produkcji
elementów architektonicznych takich jak np. gzymsy, listwy przyœcienne itp. Du¿y obszar pracy maszyny
pozwala na wycinanie wielkogabarytowych form przestrzennych. Opcjonalnie montowana tokarka i stó³
obrotowy umo¿liwiaj¹ toczenie bry³ obrotowych takich jak np. kolumny lub kule. Dziêki opcji "Double Wire"
mo¿na podwoiæ wydajnoœæ tych modeli co czyni je bardzo u¿ytecznymi przy wiêkszej produkcji.

T 3000 Small
Maks. gruboœæ materia³u

T 3000 Large

3050 mm

Maks. wysokoœæ materia³u
Maks. d³ugoœæ materia³u

T 3000 Medium

I

I

1290 mm

Drut oporowy

I

1220 mm

2440 mm
I

I

3050 mm

0,45 mm

3000 mm/min

Maks. prêdkoœæ pracy
Rozdzielczoœæ programowa

I

0,01 mm

Stó³ obrotowy

opcja

Drugi drut tn¹cy (Double Wire)

opcja

Drut tytanowy TITANIUM NCR01

standard

Pneumatyczny naci¹g sprê¿yny **

standard

** w sk³ad zestawu nie wchodzi
kompresor.
Konstrukcja modu³owa
umo¿liwiaj¹ca rozbudowê. .
Mo¿liwoœæ kontynuacji ciêcia
po zerwaniu drutu.

Gruboœæ materia³u:
305 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 129 cm

Gruboœæ materia³u:
305 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 244 cm

Gruboœæ materia³u:
305 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 305 cm
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Seria MW 1300 MultiWire
Seria ploterów MW1300 MultiWire ze wzglêdu na d³ugoœæ druta wynosz¹c¹ 1300 mm oraz ze wzglêdu na
10 jednoczeœnie wycinaj¹cych drutów przeznaczona jest do ró¿norakich zastosowañ zwi¹zanych z seryjn¹
produkcj¹ elementów b¹dŸ to architektonicznych, b¹dŸ te¿ np liternictwa ......................................................

MW 1300 Small
Maks. gruboœæ materia³u

MW 1300 Large

1300 mm

Maks. wysokoœæ materia³u
Maks. d³ugoœæ materia³u

MW 1300 Medium

I

I

1290 mm

I

1220 mm

2440 mm

iloœæ drutów tn¹cych

I

3050 mm

do 10

Drut oporowy

I

0,25 mm

1000 mm/min

Maks. prêdkoœæ pracy
Rozdzielczoœæ programowa

I

0,01 mm

Stó³ obrotowy

opcja

Tokarka

opcja
standard

Drut tytanowy TITANIUM NCR01

opcja

Narzêdzie drutu kszta³towego

Konstrukcja modu³owa
umo¿liwiaj¹ca rozbudowê. .
Mo¿liwoœæ kontynuacji ciêcia
po zerwaniu drutu.

Gruboœæ materia³u:
130 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 129 cm

Gruboœæ materia³u:
130 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 244 cm

Gruboœæ materia³u:
130 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 305 cm

www.megaplot.com.pl

Seria MW 2500 MultiWire
Seria ploterów MW 2500 MultiWire ze wzglêdu na d³ugoœæ druta wynosz¹c¹ 2500 mm oraz ze wzglêdu na
10 jednoczeœnie wycinaj¹cych drutów przeznaczona jest do ró¿norakich zastosowañ zwi¹zanych z seryjn¹
produkcj¹ elementów b¹dŸ to architektonicznych, b¹dŸ te¿ np liternictwa.....................................................

MW 2500 Small
Maks. gruboœæ materia³u

MW 2500 Large

2500 mm

Maks. wysokoœæ materia³u
Maks. d³ugoœæ materia³u

MW 2500 Medium

I

I

1290 mm

I

1220 mm

2440 mm

iloœæ drutów tn¹cych

I

3050 mm

do 10

Drut oporowy

I

0,45 mm

1000 mm/min

Maks. prêdkoœæ pracy
Rozdzielczoœæ programowa

I

0,01 mm

Stó³ obrotowy

opcja

Tokarka

opcja
standard

Drut tytanowy TITANIUM NCR01
Narzêdzie drutu kszta³towego

opcja

Pneumatyczny naci¹g drutów **

opcja

** w sk³ad zestawu nie wchodzi
kompresor.
Konstrukcja modu³owa
umo¿liwiaj¹ca rozbudowê. .
Mo¿liwoœæ kontynuacji ciêcia
po zerwaniu drutu.

Gruboœæ materia³u:
250 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 129 cm

Gruboœæ materia³u:
250 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 244 cm

Gruboœæ materia³u:
250 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 305 cm
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Seria MW 3000 MultiWire
Seria ploterów MW 3000 MultiWire ze wzglêdu na d³ugoœæ druta wynosz¹c¹ 3050 mm oraz ze wzglêdu na
10 jednoczeœnie wycinaj¹cych drutów przeznaczona jest do ró¿norakich zastosowañ zwi¹zanych z seryjn¹
produkcj¹ elementów b¹dŸ to architektonicznych, b¹dŸ te¿ np liternictwa.....................................................

MW 3000 Small
Maks. gruboœæ materia³u

MW 3000 Large

2500 mm

Maks. wysokoœæ materia³u
Maks. d³ugoœæ materia³u

MW 3000 Medium

I

I

1290 mm

I

1220 mm

2440 mm

iloœæ drutów tn¹cych

I

3050 mm

do 10

Drut oporowy

I

0,45 mm

1000 mm/min

Maks. prêdkoœæ pracy
Rozdzielczoœæ programowa

I

0,01 mm

Stó³ obrotowy

opcja

Tokarka

opcja

Drut tytanowy TITANIUM NCR01

standard

Pneumatyczny naci¹g drutów **

standard

** w sk³ad zestawu nie wchodzi
kompresor.
Konstrukcja modu³owa
umo¿liwiaj¹ca rozbudowê. .
Mo¿liwoœæ kontynuacji ciêcia
po zerwaniu drutu.

Gruboœæ materia³u:
300 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 129 cm

Gruboœæ materia³u:
300 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 244 cm

Gruboœæ materia³u:
300 cm
Wysokoœæ: 122 cm
D³ugoœæ: 305 cm
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