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CE6000-120

CE6000-60
CE6000-40

Wyposażone w wysokiej jakości oprogramowanie
(Graphtec Studio i Cutting Master 3) 

Przełączane tryby pracy (Łatwa/Normalna) 
ułatwiające pracę 

Duży wyświetlacz LCD z systemem ikon 

Wytrzymała konstrukcja z nowymi funkcjami sprawdzająca 
się w prowadzeniu długich materiałów

Zestaw czterech modeli w trzech wymiarach wyczerpuje 
potrzeby użytkownika 

Zwiększona siła nacisku do 4.41 N (450 gf) * 

Nowy system pozycjonowania ARMS 5.0 udoskonala system 
Drukuj i Tnij 

Rolkowy ploter tnący 
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seria
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Jakość gwarancją niezawodności
Poszerzona lista zastosowań dzięki zwiększonemu 
naciskowi ostrza aż do 4.9 N (500 gf)* 
Dzięki zwiększonej sile nacisku na ostrze aż do 4.9 N (500 gf)*
poszerza się lista mediów, które można ciąć na ploterze CE6000.
* Max, gwarantowana siła nacisku na ostrze w ploterach CE5000-60/120/120-AMO 

jest 4,41 N (450 gf).

Wykonywanie
cięcia na wylot
Wykonanie przerywanego
przecinania polega na sterowaniu
naciskiem na ostrze, a nie na
unoszeniu i opuszczaniu ostrza.

Automatyczne
panelowanie
Automatyczne panelowanie jest
nową funkcją, automatycznie
dzielącą długie prace na panele,
które są po kolei wycinane.
W rezultacie jest to jedna długa
praca bez łączeń. W trakcie wyci-
nania ruch medium jest ograni-
czony do małych paneli, gwarantując
dokładność i ograniczając odciskanie rolek.
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Medium (np. na naklejki)

Podkład

Cięcie Nadcinanie
na wylot

Cięcie
na wylot

Niezawodne prowadzenie długich mediów
Ploter CE6000 zaopatrzono w nowy stojak poprawiając stabilność prowadzenia  
materiałów. Wbudowano również system hamowania zapobiegający niekontrolowanemu
odwijaniu. Ma to istotne znaczenie w przypadku ciężkiego medium. Odwijanie ciężkich
rolek jest stabilne i pod kontrolą.

W CE6000-120/120-AMO nacisk środko-
wej rolki jest regulowany. Dzięki regulacji 
udaje się przeciwdziałać unoszeniu się
medium i jednocześnie zapobiec odciska-
niu śladu rolki na medium.

Przy wycinaniu długich prac pomocny
jest kosz, który jest opcjonalnym
wyposażeniem. Hamulec zainstalowany na stojaku

Przełączany nacisk rolki 
(CE6000-120/120-AMO)

Kosz na media (opcja) dla 60, 120, 120-AMO

Tryb łatwego sterowania ułatwia wycinanie

Bank ustawień parametrów cięcia

Dostępne są dwa rodzaje ustawień menu:
łatwy i normalny.
W trybie łatwym wybór rodzaju mediów 
powoduje również ustawienie niezbędnych 
parametrów cięcia.
Tryb łatwy:  W celu ułatwienia wyświetlane 
    jest menu podstawowe. Wykonanie ustawień 
    polega na wykonaniu kolejnych kroków
    zgodnie z podpowiedzią na wyświetlaczu.

Tryb normalny: Wyświetlane jest pełne
     menu funkcji, które należy ustawić.

W pamięci CE6000 można zapisać 8 różnych ustawień parametrów cięcia
dostosowanych do różnych mediów i potrzeb.

Menu wyświetlone w trybie “łatwy”

Ustawianie
menu medim

Ustawianie
menu interfejsu

Pozostałe
ustawienia

Udoskonalona funkcjonalność CE6000 poprawia efektywność wykorzystania czasu pracy plotera
i wydajność na stanowisku pracy.

Nienaganna jakość cięcia 
Wszechstronność zastosowania plotera 
i łatwość obsługi w każdym zastosowaniu
Udoskonalona nowa seria ploterów tnących CE6000

Seria CE6000 ustanawia nowy standard uniwersalnego plotera tnącego przy utrzymaniu umiarkowanej, 
atrakcyjnej ceny. 

Plotery wyposażono w ulepszone, profesjonalne funkcje wspomagające cięcie po obrysie i cięcie na wylot
stosowane w produkcji naklejek. 

Poszerzony zakres możliwych zastosowań

Grafika reklamowa
(napisy wewnętrzne)

Stylowe zdobienie
pojazdów

Zalaminowane aplikacje Flex i flock
(transfer na gorąco)

Intuicyjne sterowanie ploterem i łatwe wykonywanie prac

Nowy, duży wyświetlacz LCD na pulpicie
Ustawianie parametrów pracy plotera
uprościło się przez zastosowanie interak-
tywnego wyświetlacza LCD (240x128 pkt.).
Wyświetlane na ekranie ikony stanowią
podpowiedź dalszego wprowadzania
ustawień i ułatwiają obsługę operatorską.

Operacja auto-detekcji wykrywania ustawień

Umożliwia automatyczne wykrywanie typu oprogramowania używanego przez aplikacje.
Pozwala to na korzystanie z wielu aplikacji bez konieczności ingerencji w menu plotera.

Reklama masowa Wycinanie naklejek 
i etykiet
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4 M NEW 

* Więcej informacji na temat kompatybilności systemu operacyjnego lub aplikacji znajduje się na Graphtec website. Można też skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Windows 7/Vista/XP Wspierane OS * 

Korzystanie z przycisków (komend) skrótów 
Ustawianie punktu zerowego ploteraPrzesuwanie karetki z narzędziem

Zarządzanie obracaniem danych (aby dopasować do kierunku włożonego medium)
Ustawianie parametrów dla ARMS i wykonywanie funkcji ARMS   

Wykonywanie testu cięcia Konfiguracja warunków cięcia 

< Podstawowe funkcje > 

Kontroler umożliwia sterowanie ploterem i wprowadzanie  
ustawień z poziomu komputera, poprawiając efektywność pracy.
Kontroler może być uruchomiony ze sterownika plotera gdy 
operacja drukowania jest wykonywana przez menu DRUKUJ aplikacji.
Może być uruchomiony równolegle z programem do projektowania
tak, że okna do opracowań i cięcia są otwarte i przemiennie można
wykonywać zadania: od wykonywania projektów do cięia medium.

Kontroler plotera 
Oprogramowanie: kontroler plotera

Windows 7/Vista/XP, Mac OS 10.5.8 to 10.8 Wspierane OS * 

Wspiera dołączenie i podłączenie wielu ploterów 
Autokalkowanie (formaty obrazu: bmp, tif, jpg i inne) 
Edycja liter przy użyciu funkcji obróć, lustro, dopasuj do kształtu i obrys 
Tworzenie opracowań przy użyciu auto-wzorów obiektów liniowych 

< Podstawowe funkcje > 

Jest to łatwa w użyciu aplikacja do tworzenia autorskich 
opracowań. Obrazy mogą być łatwo tworzone korzystając
z ikon ułożonych wokół obszaru roboczego. Ma ona  
zaawansowane funkcje takie jak auto-wzory, cieniowanie  
i funkcje edycyjne. Z Graphtec Studio można również
konfigurować parametry cięcia i inne funkcje plotera. 

Graphtec Studio 
Oprogramowanie do tworzenia aplikacji

Illustrator CS6/CS5/CS4, CorelDRAW X6/X5/X4 Wspierany software * 

Windows 7/Vista/XP,  Mac OS 10.5.8 do 10.8 Wspierane OS * 

Wspiera połączenie i włączenie wielu ploterów 
Dzielenie objektu na małe kawałki przy pomocy funkcji panelowania 
Wysyłanie przez warstwę lub kolor i dołączanie linii obcięcia (pion i poziom)  

Tworzenie obrysu napisu, rozpoznawanie grubości linii i określanie  
wielkości zakładki 

Edycja pozycji, powiększenia i zmniejszenia bezpośrednio   
z okna podglądu 

< Podstawowe funkcje > 

Ten plug-in umożliwia bezpośrednie cięcie z programów  
Adobe Illustrator i CorelDRAW. Należy stworzyć grafikę lub
tekst, a następnie wysłać te pliki bezpośrednio do plotera.   
Wyposażono go w wiele funkcji: tworzenie znaczników, ko-
piowanie matrycy cięcia, panelowanie, przycinanie, ustawia-  
nie parametrów narzędzia i cięcia i inne. Jest łatwy w użyciu  
i umożliwia optymalne wykorzystanie plotera. 

Cutting Master 3 
Oprogramowanie typu Plug-in dla Illustrator & CorelDRAW 

Standardowo dołączane oprogramowania

Cutting Master 2, Cutting Master 3,  
Graphtec STUDIO, Kontroler Plotera 

             Dane o znacznikach, w tym rozmiar i odstęp,
podlegają kontroli w celu poprawienia funkcjonalności.
Parametry dla systemu ARMS można ustawić  
z komputera przy użyciu oprogramowania: 

Obsługa komend  

             Na panelu sterujacym dodano przycisk
COPY, którego naciśnięcie powoduje powtórzenie 
ostatniego wycinania.  
Możliwe jest też wykonywanie kolejnych kopii  
cięcia z wykorzystaniem systemu ARMS 
z odłączonym komputerem. 

Kopiowanie cięcia 

Druk na biało  
na kolorowym 
podkładzie

Druk wyłącznie  
na niebiesko

             Czułość czytnika znaczników jest automa-  
tycznie ustawiana przez pomiar natężenia odbitego
światła od znacznika i od tła. Znacznik może być
wykryty pod warunkiem, że kolor znacznika kon-
trastuje z tłem. Dla przykładu: na kolorowym tle
można wykryć białe znaczniki.

Automatyczna 
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CE6000 przeszukuje w pierwszym podejściu
zielony obszar. Jeśli znacznik nie zostanie 
wykryty, przeszukiwany jest obszar żółty.

Kierunek  
odwrotny Bieżące ustawie-  

nie narzędzia 

Obszar  
skanowania  
znacznika

Obszar  
skanowania  
znacznika 

CE6000 seriaKonwencjonalny  
model 

Poszerzony obszar poszukiwania (x4 większy) 

             Pierwszy znacznik wykrywany jest automa-
tycznie na dużym obszarze eliminując potrzebę rę- 
cznego przesuwania czujnika w pobliże znacznika.
Jeśli w trakcie wykrywania kolejnych znaczników 
wystąpił błąd odczytu, ploter będzie próbował wy-
kryć taki znacznik powtórnie przeszukując okolice.

Auto wykrywanie znacznika   

Efektywny
obszar  

CE6000 
seria 
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CE5000 
seria 

Nowa, 5-ta generacja systemu ARMS dopuszcza
wykorzystanie obszaru leżącego na zewnątrz zna-
czników (patrz rysunek). Poprawia to wykorzystanie
materiału i efektywność pracy. 

Wycinanie   
w obszarze poszerzonym

* Funkcja ta jest aktywna przy użyciu oprogramowania
Graphtec Studio lub Cutting Master 3. 

             Dodatkowe znaczniki umieszczone wzdłuż
projektu, umożliwiają 4-punktową korektę dla każ-  
dego z poszczególnych obszarów. Zapewnia to 
bardzo precyzyjne pozycjonowanie w przypadku, 
jeśli długa grafika uległa znieksztełceniu.

Korekta segmentowa  

* Funkcja ta jest aktywna przy użyciu oprogramowania  
Graphtec Studio lub Cutting Master 3. 

             Wraz z danymi cięcia wysyłane są para-
metry schematu ułożenia serii. Umożliwia to wy- 
krywanie kolejnych znaczników i cięcie kolejnych
kopii prjektu. To znacznie poprawia wydajność

Wykrywanie kolejnej serii
  

Wycinanie z korektą jednoosiową (standard) 
Wycinanie z dwuosiową korektą (Graphtec)  

Zniekształcenie grafiki  
powstałe w druku 

Dane 

cięciedruk 

             Czteropunktowy odczyt znaczników,    
 a dzięki temu i korekcja osi X/Y, gwarantuje      
najlepsze pozycjonowania i niezawodnie zapewnia  
dokładne cięcie po obrysie grafiki zniekształconej    
na etapie wydruku. (Technologia dwuosiowej korekty  
jest własnością firmy Graphtec.) 

4-punktowa korekta 

Advanced Registration Mark sensing System 
ARMS Udoskonalony system ARMS 5.0 poprawiający 

Zaawansowane funkcje poprawiające wydajność 

Ploter tnący 

CE6000 seria 
40/60/120/120-AMO 

System Automatycznego Wykrywania Znacznikówprecyzję wycinania
znaczników

pracy techniką „wydrukuj i wytnij”.

regulacja czułości

cięcia

systemu ARMS



Środowisko pracy 10 do 35 ºC, 35 do 75 % R.H. (nie skondensowanej) 

System odczytu znaczników Odczyt znaczników czujnikiem optycznym (ARMS5.0), kompensacja segmentowa i znaczników pośrednich, 4-punktowe pozycjonowanie, odczyt automatyczny 

Kompatybilność z certyfikatami 

Zasilanie 100 do 120, 200 do 240 V AC (Automatyczne przełączanie), 50 / 60 Hz 

40.5 kg
(łącznie ze stojakiem 16.4 kg) 

Dołączone oprogramowanie * 2 Sterownik Windows , Cutting Master 3, Graphtec Studio, Kontroler plotera

Gwarantowana dokładność pracy   16 do 32 ºC, 35 do 70 % R.H. (nie skondensowanej) 
Wymiary zewnętrzne (sz. x gł. x wys.) Około 1541 x 736 x 1250 mm 

Windows 8 / 8 Pro / 7 (za wyjątkiem Starter i Home basic) / Vista / XP, Mac OS 10.5.8 do 10.8 

Ilość narzędzi możliwa do zainstalowania 

Waga

Rodzaje materiałów 

Powtarzalność

Minimalna wielkość znaków 
0.005 mm Rozdzielczość mechaniczna 
GP-GL: 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm, HP-GLTM: 0.025 mm Rozdzielczość programowa 

VCCI Class A, FCC Class A, EN55022 Class A 
cUL, CE mark 

Pobór mocy

Języki sterowania

Kompatybilne z systemami operacyjnymi * 2

*1: Przy zalecanych przez Graphtec mediach i ustawieniach cięcia. Przy długich mediach zaleca się stosowanie kosza.
*2: Więcej informacji o kompatybilności systemu operacyjnego lub aplikacji uzyskać można na Graphtec website lub lokalnego dystrybutora. 

120 VA 

Ilość rolek dociskowych 
Maksymalna szbkość cięcia 1000 mm/s (kąt 45º) 
Maksymalne przyśpieszenie 21.2 m/s2 (kąt 45º) 13.9 m/s2 (kąt 45º)

Około 5 mm znaki alfanumeryczne (wielkość zależna od użytego fontu i rodzaju mediów) 

Maksymalny gwarantowany nacisk noża 4.41 N (450 gf) w 38 krokach 
Chwilowy maks. nacisk (niegwarantowany) 4.9 N (500 gf) 

Maks. 0.1 mm na długości cięcia do 2 m *1

Folie samoprzylepne (winylowa, fluoroscencyjna, odblaskowa) z wyłączeniem folii odblaskowych drugiej generacji, do grubości 0.25 mm  
Folia poliestrowa, grubość do 0.25mm (bez gwarancji dokładności), flock, flex 

Tak  Przcinanie na wylot (perforacja)

1 narzędzie 
Supersteel

 iPisak olejowy kulkowy, pisak fibrowy na bazie wodnejRodzaje pisaków

Emulacja GP-GL / HP-GL (Ustawia się z menu lub komendą; wybór pomiędzy  GP-GL, HP-GLTM  lub Auto detect) 
 Wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem (240 x 128 punktów), przełączane języki Wyświetlacz

 )deepS lluF( 0.2BSU ,C232-SR ecafretnI
 BM 2Bufor danych

  4 rolki 3 rolki 2 rolki
600 mm/s (wszystkie kierunki)

2.94 N (300 gf) w 31 krokach 4.41 N (450 gf) w 38 krokach 
 )fg 005( N 9.4 )fg 033( N 2.3

Rodzaje ostrzy 

Około    672 x 338 x 266 mm Około 900 x 593 x 1046 mm 

10.5 kg 
21 kg
(łącznie ze stojakiem 8.1 kg) 

Safety
EMC

Dane techniczne
Model

 tib-23 UPC CPU
Konfiguracja Ploter z rolkowym prowadzeniem materiału 
Sterowanie Serwo cyfrowe
Maksymalny obszar cięcia (szerokość x długość) 1213 mm x 50 m *1

356 mm x 2 m *1 584 mm x 2 m *1

(584 mm x 5 m) *1
Gwarantowana precyzja cięcia (sz. x dł.) 
(pod warunkiem korzystania z kosza) 

1194 mm x 2 m *1

(1194 mm x 5 m) *1

CE6000-40 CE6000-60 CE6000-120 CE6000-120-AMO 

375 mm x 50 m *1 603 mm x 50 m *1

2 rolki 

Dopuszczalne szerokości mediów Maks. 712 mm 
Min. 50 mm 

Maks. 1346 mm 
Min. 120 mm 

Maks. 484 mm 
Min. 50 mm 

Stojak Stojak do CE6000-60 
Kosz na media Kosz do CE6000-60 

Kosz do CE6000-120/120-AMO 

Pozycja Oznaczemie Opis 
ST0100
PG0100
PG0101

Opcje

PHP31-FIBER

CR09300-A3

CE6-CM120-2

CB09UB-K60-5

KF700-BK

KB700-BK

Materiały eksploatacyjne

Oprawka pisaka KB700 Oprawka pisaka kulkowego PHP34-BALL

Opakowanie
1 szt/opak. 

5 ostrzy/opak. 

10 pisaków/opak. 

2 paski/opak. 

1 szt/opak. 

2 ostrzy/opack. 

10 pisaków/opak. 

2 paski/opak. 

5 ostrzy/opak. 

1 kompl./opak. 

2 arkuszy/opak. 

2 paski/opak. 

5 ostrzy/opak. 

10 pisaków/opak. 

10 pisaków/opak. 
1 kompl./opak. 

Pisak czarny 
Oprawka pisaka fibrowego

Oprawka ostrza 1.5mm (ostrzeCB15U) 

Ostrze 1.5mm do cięcia małych znaków 

Pisak niebieski 

Do plotera CE6000-60 

Ostrze tnące 

Pisak fibrowy
na bazie wodnej 

Pisak kulkowy, olejowy 

Ostrze 0.9mm  supersteel 

Oprawka pisaka KF700 

A3, dla materiałów bez podkładu 

Do plotera CE6000-120 

Pasek pod nóż 

Pozycja Model    Opis 
PHP33-CB09N-HS

CB15U-5

KF700-RD

CE6-CM40-2

PHP33-CB15N-HS

CB15UB-2

KF700-BL

CE6-CM60-2

CB09UB-5

Oprawka ostrza 

Arkusz transportowy 

Oprawka ostrza 0.9mm  (ostrze CB09U) 

Ostrze 1.5mm supersteel 

Pisak czerwony 

Do plotera CE6000-40 

Ostrze 0.9mm do cienkich folii 

Pisak czarny 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*3: W CE6000-60 dołączone będą podstawki do prowadzenia medium w rolce
     lub stojak plotera w zależności od zamówienia. 

Kabel USB,  długość 2.9m  
Instrukcja użytkownika, sterowniki Windows, Software 
(Kontroler plotera, Cutting Master 3, Graphtec Studio) 

Pozycja Ilość Opis 
Kabel zasilający The type of cord varies by destination 

Cutter to cut off media manually 

Oprawka ostrza PHP33-CB09N-HS for CB09 series cutting blade 
Ostrze tnące CB09UB, 0.9mm dia. supersteel blade 
Nóż do odcinania medium 
Oprawka do pisaka fibrowego
Pisak fibrowy na bazie wodnej
Arkusz transportowy 
Podstawki do medium w rolce 
Stojak
Kabel USB 
DVD-ROM

PHP31-FIBER for KF700 series fibre-tip pen 

Do CE6000-40, 60* 3

KF700-BK (black ink) 
A3 size, 1 sheet/pack for CE6000-40 

Do CE6000-60* 3, CE6000-120/120-AMO 

Standardowe wyposażenie 

http://www.graphteccorp.com Website 

Nazwy firm i nazwy produktów wymienione w folderze są zarejestrowanymi znakami ich prawowitych właścicieli. 
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. 

P6131210_AD Vol0.94 

900 mm/s (kąt 45º) 

TM

Autoryzowany dystrybutor:

VES PLOTER s.c. ul. Duracza 6, 01-892 Warszawa
tel.: 22 633-36-14, 22 428-52-40, fax: 22 633-49-00
email: vesploter@vesploter.pl, www.vesploter.pl

Michał Wiesner

Michał Wiesner

Michał Wiesner

Michał Wiesner
P.H.U. PolKos Mariusz Kosior
ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
www.polkos.eu


