
Wbudowane w standardzie złącze 
Ethernet’owe(10BASE-T/100BASE-TX), 
łatwe do wykorzystania w środowiskach
sieciowych

Seria ploterów rolkowych
do zastosowań przemysłowych

Plotery tnące

Nowości w standardzie
Dołączono software do tworzenia aplikacji
(Graphtec Studio) oraz plug-in do Adobe
Illustrator’a i CorelDRAW (Cutting Master 3)

Zmodyfikowany system odczytu
znaczników ARMS, poprawiona
precyzja cięcia i produktywność
w aplikacji Print&Cut



Lider w rankingu ploterów przemysłowych
Seria FC8600 wyróżnia się zwiększoną prostosą użytkową i produktywnością

Największa szybkość cięcia w swojej klasie
Nieosiągalna dla innych wydajność dzięki szybkości cięcia do 1485 mm/s.

Największa siła nacisku ostrza w swojej klasie
Uniwersalny w zastosowaniach dzięki naciskowi ostrza do 5,88N (600gr). 
Poszerzony katalog zastosowań o dodatkowe media, np. gruby film.

Niezawodne prowarzenie długich aplikacji
Gwarantowana dokładność wycinania na długości 15 m.*1

Ploter wyposażony w kosz i rolki dociskowe z 3-pozycyjną
regulacją nacisku.
i poszerza katalog zalecanych mediów.

*2 Poprawia to prowadzenie medium

Pod warunkiem zastosowania wskazanych przez Graphtec mediów
i warunków pracy.
Centralne rolki mają 3-poziomową regulację nacisku, skrajne 2-poziomową. 

Elastyczność w wyborze: 5 rozmiarów ploterów 
Na serię składają się plotery o szerokości cięcia 
od 61 cm do 162 cm.

Znaki drogowe
(Folia odblaskowa 3-ciej generacji)*

Zaleca się używania ostrzy CB15UA lub
CB15UA-K30. W niektórych przypadkach
może być konieczne wzmocnienie
przylegania do podkładu.

Grafika w witrynie sklepowej
(Druk i cięcie dużych formatów)

Reklama w witrynie sklepowej
(Wewnątrz i na zewnątrz)

Papier do szablonówNaklejki / Znaczki
(Druk i cięcie na małych rozmiarach)

Zaawansowane funkcje poprawiające wydajność

Funkcja kopiowania projektów ze znacznikami NOWOŚĆ
Ploter wyposażono w nowy, piątej generacji, system ARMS5.0 zapewniając dużą precyzję funkcji drukowania i cięcia.
System wspiera kopiowanie danych do cięcia, w których znajdują się również dane dotyczące pozycjonowania (ARMS)
w celu wykonania wielu kopii z załadowanych danych. Umożliwia to powtórzenie wycinania bez potrzeby używania
komputera, co w zasadniczy sposób poprawia wydajność pracy. Medium można odcinać po każdym rzędzie za pomocą
noża do odcinania, pod warunkiem aktywacji tej funkcji. 

Automatyczne odcinanie
Nóż do odcinania jest wbudowany 
w karetkę. Odcinanie wykonuje się 
po zakończeniu wycinania w rzędzie.

Linia
odcięcia

Spozycjonowany nadruk na medium w rolce
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Medium w arkuszach

Wbudowany interface sieciowy

NOWOŚĆ

Ploter standardowo wyposażono w złącza USB 2.0 (Full
Speed), RS-232C i Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX).
W ten sposób możliwe są różne rozwiązania: podłączenie
jednego komputera do jednego plotera lub wielu komputerów
do wielu ploterów. Złącze sieciowe umożliwia również 
podłączenie plotera do sieci.  

NOWOŚĆSoftware w standardzie

Software do wykonywania aplikacji

Jest to łatwy w użyciu program służący 
do wykonywania projektów. Wyposażony
jest w zaawansowane funkcje, takie jak
katalog kształtów, cieniowanie i funkcja
edycji. Można w nim również konfigurować
ustawienia parametrów cięcia oraz 
inne funkcje plotera.

<Główne cechy>

Tworzenie projektów przy użyciu katalogu kształtów,
różnych linii i innych.
Edytowanie tekstu przy użyciu funkcji: obróć, lustro,
dopasuj do kształtu i inne.
Autoobrys (obsługuje bmp, tiff, jpeg i inne formaty graficzne).
Obsługuje dołączanie i wyłączanie wielu ploterów.
 

Sprawdzony software do wykonywania aplikacji
Software w standardzie NOWOŚĆ

Plugin do Adobe Illustratora i CorelDRAW

Obiekty do wycięcia zaprojektowane 
w Adobe Illustratorze lub CorelDRAW wy- 
syłane są do plotera za pomocą CUTTIG 
MASTER 3. Ale ten software może pełnić 
również funkcje sterowania ploterem. 
Wyposażony jest w wiele funkcjonalności: 
tworzenie znaczników, kopiowanie matrycy, 
tiling, dobieranie parametrów (pionowe 
i poprzeczne) do sklejania, dobieranie 
parametrów narzędzia i parametrów cięcia 
oraz inne. Jest łatwy w użyciu i umożliwia 
optymalne wykorzystanie plotera.

<Główne cechy>
Edytowanie pozycjonowania, powiększenia i zmniejszenia
grafiki bezpośrednio w oknie podglądu.
Tworzenie obrysu liter, kontrola grubości linii i nachodzenia,
Wysyłanie z warstwy lub z koloru oraz dodawanie linii
do sklejania (pionowa i pozioma).
Paneluje obiekt na małe fragmenty funkcją tiling.
Obsługuje dołączanie i wyłączanie wielu ploterów.

Bardziej szczegółowe informacje na temat kompatybilności systemu operacyjnego lub softwaru aplikacyjnego uzyzkać można na stronie internetowej Graphtec lub u lokalnego dystrybutora.



Zaawansowane funkcje ARMS 5.0 poprawiające wydajność

System podpowiedzi
Parametry robocze plotera ustawia się z panela sterującego korzystając z 3-calowego 
wyświetlacza LCD. Ikony wyświetlane na ekranie pomagają wybrać kolejny krok.

Wycinanie z perforacją
Perforację wykonuje się przez zwiększenie
nacisku noża. Ostrze pozostaje nierucho-
me: nie ma ruchu góra / dół.  Funkcja ta
znajduje zastosowanie dla wykonania 
separacji między naklejkami i wyrywania
pojedyńczych naklejek, wykonania linii
zagięcia arkuszy, itp.

Wycinanie
do połowy

Cięcie z perforacją

Sposób umieszczenia
oprawki ostrza

Oprawka ostrza 
przygotowana do
cięcia do połowy 

Auto panelowanie
Auto panelowanie jest nową funkcją, która
automatycznie dzieli pracę ułożoną na
dużej długości na mniejsze arkusze. 
Arkusze są wycinane po kolei bez żadnej
przerwy. W rezultacie wycięta jest cała
praca na całej długości, a ingerencja 
softwaru nie jest widoczna. Ruch medium
w trakcie wycinania zostaje ograniczony
do obszary małych arkuszy poprawiając
dokładność i ograniczając zagniatanie
folii przez rolki.

Długa
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Konfiguracja dla dwóch użytkowników
Można zapisać ustawienia dla dwóch (2) użytkowników plotera z ośmiorgiem (8) 
niezależnymi zestawami parametrów. Przełączanie pomiędzy użytkownikami jest szybkie. 
Jeden ploter może być wykorzystywany przez wielu użytkowników lub do wielu z góry 
określonych celów.

Dwóch użytkowników Różne rodzaje medium Aplikacja wykonana różnymi sterownikami

Przełączanie

Aplikacja pod
   software 2

Aplikacja pod
   software 1

Przełączanie

Medium 2Medium 1Użytkownik 1 Użytkownik 2

Przełączanie

Konfiguracja 2-narzędziowa
dla cięcia i kreślenia  (opcja) 
W tej opcji dołączony jest pisak do 
kreślenia i ostrze do cięcia z perforacją.
Narzędzie jest przełączane 
automatycznie na cięcie lub kreślenie.

Można dołączyć podajnik na media do trzymania rolek z mediami.
(opcja, do trzech rolek)

Medium można podawać z przodu lub z tyłu plotera. Wystarczy obrócić stojak.

Software w standardzie 
Software zarządzający
ploterem

Kontroler plotera tnącego
Kontroler umożliwia sterowanie ploterem 
i wprowadzanie ustawień z poziomu kom-
putera poprawiając wydajność. Ten kontro-
ler może być uruchomiony ze sterownika 
plotera, gdy operacja print jest uruchomiona
w menu print w softwarze aplikacji. Może
być uruchomiona również przez software
projektowy tak, aby były otwarte oba okna:
okno projektowe i okno kontrolera. Można
wtedy wykonać szreg czynności od czyn-
ności projektowych do czynności wycinania.

<Podstawowe cechy>
Konfiguracja parametrów cięcia 
Wycinanie tekstu Ustawianie i uruchamianie ARMS
Obracanie danych (w celu ułożenia na użytym medium)
Zmiana położenia narzędzia Ustawianie punktu

Korzystanie z przycisków przyśpieszeniapoczątkowego

Można go pobrać ze strony internetowej Graphtec.
Szczegóły dotyczące kompatybilności OS lub softwaru można uzyskać na stronie internetowej Graphtec lub u lokalnego   
dystrybutora.

Ten plugin umożliwia bezpośrednie cięcie
z Adobe Illustrator’a i CorelDraw. Wysyła
do plotera również opracowane w nim
obiekty oraz może być użyty do sterowania
ploterem.

Zaawansowany ARMS 5.0 dla wycinania po obrysie

Zaawansowany system odczytu znaczników

4-punktowa korekcja przekoszenia
Czteropunktowy odczyt znaczników, a dzięki temu i korekcja osi X/Y,

gwarantuje najlepsze pozycjonowanie grafiki zniekształconej na etapie wydruku.

Druk Cięcie

Dane Przekoszona/zniekształcona
           w druku grafika

Cięcie po korekcie dwuosiowej Graphtec
Cięcie po konwencjonalnej korekcie jednoosiowej

Kompensacja znaczników z powtórzeniami
Jeśli projekt jest wydrukowany z funkcją powielania, odczyt znaczników

i wycinanie po obrysie powtarza się dla każdej kopii. To znacznie poprawia wydajność
funkcji Drukuj i Tnij.
Ta funkcja jest dostępna, gdy używany jest Graphtec Studio, Cuttig Master 3 lub Cutting Master 2.

Korekcja segmentowa
Dodatkowe znaczniki umieszczone wzdłuż projektu umożliwiają cztero-

punktową korekcję dla każdego z poszczególnych obszarów. Zapewnia to bardzo
precyzyjne pozycjonowanie w przypadku, jeśli długa grafika uległa zniekształceniu. 

Ta funkcja jest dostępna, gdy używany jest Graphtec Studio, Cutting Master 3 lub Cutting Master 2.

Obszar1

Obszar2

Obszar3
Dodatkowe pośrednie
znaczniki

Dodatkowe znaczniki 
używane są do 4-punktowej
korekcji każdego z poszcze-
gólnych obszarów. 
Następniecały projekt jest 
wycinany jednorazowo.

Poszerzony obszar cięcia NOWOŚĆ

ARMS 5.0 poszerza obszar cięcia 
dołączając obszary wychodzące poza 
znaczniki. Zmniejsza to straty materiału
i poprawia efektywność produkcji. 

Obszar
cięcia

K
IE

R
U

N
E

K

NOWOŚĆ

Wykrywanie
znaczników

Pierwszy znacznik jest automatycznie wykrywany
w dużym obszarze poszukiwania; w ten sposób
nie ma już potrzeby przesuwania czytnika znacz-
ników w pobliże znacznika. Pozostałe znaczniki
są odnajdywane automatycznie, co poprawia
funkcjonalność systemu.

Obszar wykrywania

W
zó

r o
pa

ten
tow

an
yObszar poszukiwania

znacznika

Kierunek
powrotny (-)

Aktualna pozycja
narzędzia

W pierwszym etapie przeszukiwany jest
zielony obszar. Jeśli znacznik nie został
wykryty, przeszukiwane są obszary żółte.

Automatyczna regulacja czułości
Czułość czujnika znaczników jest ustawiana automatycznie przez pomiar  

poziomu odbicia znacznika wydrukowanego na używanym medium. Znacznik może
być wykryty, gdy kolor znacznika dostatecznie kontrastuje z podładem. Np. biały
znacznik może być wykryty na kolorowym podkładzie.  

Obsługiwane komendy ARMS
System odczytu znaczników ARMS korzysta ze specjalnych komend 

służących do sterowania odczytem. Ustawianie parametrów ARMS można wykonać
z poziomu komputera przy użyciu softwaru



Dane techniczne 
Model FC8600-60 FC8600-75 FC8600-100 FC8600-130 FC8600-160 
CPU 32-bity 
Konfiguracja Ploter rolkowy 
System napędu Serwo cyfrowe 
Maksymalny obszar cięcia *1 610 mm x 50 m 762 mm x 50 m 1067 mm x 50 m 1372 mm x 50 m 1625 mm x 50 m 
Obszar cięcia o gwarantowanej dokładności *2 590 mm x 15 m 742 mm x 15 m 1043 mm x 10 m 

894 mm x 15 m 
1342 mm x 10 m 

894 mm x 15 m 
1603 mm x 10 m 

894 mm x 15 m 
Szerokość materiału Minimum 50 mm 

Maksimum 770 mm 920 mm 1224 mm 1529 mm 1850 mm 
Maks. szer. automatycznego odcinania 734 mm 866 mm 1191 mm 1496 mm 1750 mm 
Ilość rolek dociskowych 2 rolki 2 rolki 3 rolki 4 rolki 4 rolki 
Maks. szybkość cięcia 1485 mm/sek, kąt 45° 
Maks. osiowe przyspieszenie 4.0 G (39.2 m/s2) w 8 krokach 
Nacisk noża 20 g do 600 g (0.196 N do 5.88 N) w 48 krokach 
Rozdzielczość  mechaniczna 0.0005 mm 
Rozdzielczość programowa GP-GL: 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm, HP-GL TM : 0.025 mm 
Dokładność w funkcji długości*2  Maks. 0.1 mm lub 0.1% wyplotowanej długości 
Powtarzalność *2 Maks. 0.1 mm na dwóch metrach (wykluczając wysuwanie i cofanie materiału) 
Min. wielkość znaków   Około 3 mm znaki alfanumeryczne ( w zależności od zastosowanego fontu i medium)  
Ilość narzędzi możliwa do włożenia Standardowo 1 narzędzie (ostrze, pisak lub dziurkacz); 2 narzędzia (ostrze i pisak) gdy zainstalowano opcjonalny uchwyt pisaka 
Rodzaje ostrzy Supersteel (o średnicy 0.9 mm lub 1.5 mm)  
Rodzaje pisaków Pisak fibrowy na bazie wodnej, pisak olejowy kulkowy 
Rodzaje narzędzi do dziurkowania Wymaga opcjonalnego narzędzia do dziurkowania: (PPA33-TP12, średnica otworu 1.2 mm) 
Rodzaje materiałów *3 Folie samoprzylepne, szklane, fluorescencyjne, odblaskowe, silnie odblaskowe  do grubości 0.25 mm; folia do piaskowania o 

grubości do 1 mm. 
Kompatybilny papier do dziurkowania Zwykły papier o grubości od 0.06 mm do 0.13 mm 
Wskaźnik świetlny Wbudowany w karetkę 
Nóż odcinający Wbudowany w karetkę 
Cięcie linią przerywaną Dostępne (wykonywane poprzez zmianę siły nacisku ostrza) 
System odczytu znaczników Odczytuje znaczniki czytnikiem optycznym (ARMS5.0); kompensacja błędów druku i przesuwu w segmentach i przez znaczniki 

pośrednie; pozycjonowanie w osiach X/Y na czterech znacznikach; automatyczny odczyt znaczników 
Standardowe interfejsy USB2.0 (Full speed), RS-232C, i Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) 
Pamięć buforowa 2 MB 
Języki sterowania Emulacja GP-GL / HP-GLTM  
Zapamiętywanie trybów pracy Konfiguracja dwuosobowa (każdy z dwóch użytkowników może zapisać 8 niezależnych ustawień parametrów cięcia) 
Wyświetlacz 3 calowy graficzny wyświetlacz LCD z podświetlaniem  
Zasilanie 100 do 240 V AC, 50 / 60 Hz 
Pobór mocy 160 VA maksimum 
Środowisko pracy Temperatura: 10 do 35 °C, wilgotność:  35 do 75%  bez kondensacji 
Środowisko dla gwarantowanej precyzji Temperatura: 16 do 32 °C, wilgotność 35 do 70% bez kondensacji 
Wymiary zewnętrzne (Sz. x Gł .x Wys.)  wraz z 
podstawą 

1128 x 715 x 1219 
mm 

1278 x 715 x 1219 
mm 

1578 x 715 x 1219 
mm 

1878 x715 x 1219 mm 2138 x715 x 1219 mm 

Waga wraz z podstawą 38 kg 42 kg 46 kg 54 kg 59 kg 
Dołączany software *4 Sterownik Windows, Kontroler plotera, Graphtec Studio, Cutting Master 3 
Kompatybilność z systemami operacyjnymi *4 Windows 8 (8 / Pro / Enterprise) 

Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) 
Windows Vista  (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium / Home Basic) 
Windows XP (Professional / Home Edition) 
Macintosh )S 10.5.8 do 10.8 

Certyfikaty Bezpieczeństwa UL60950-1, cUL, CE mark, (Low voltage and EMC), KC mark (Low voltage and EMC) 
EMC FCC-A, EN55022-A 

 
*1 W przypadku zainstalowania drugiego uchwytu pisaka maksymalna szerokość cięcia zmienia się: (FC8600-60: 601 mm, FC8600-75: 753 mm, FC8600-100: 
1053 mm, FC8600-130: 1352 mm, FC8600-160: 1613 mm). 
*2 Przy użyciu mediów i warunków otoczenia zalecanych przez Graphtec. Cięcie długich mediów z użyciem kosza. 
*3 Cięcie niektórych typów silnie odblaskowych folii może wymagać użycia ostrzy CB15UA/CB15UA-K30 oraz wzmocnienia podkładu. 
*4 Więcej informacji na temat kompatybilności OS lub softwaru do aplikacji uzyskać można na stronie internetowej Graphtec lub u lokalnego dystrybutora Graphtec. 

 
HP-GL jest zarejestrowanym znakiem towarowym Hewlett-Packard Company. Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Company. Macintosh jest zarejestrowanym znakiem towarowym Apple Comoany, Inc. Illustrator jest 

zarejestrowanym znakiem towarowym Adobe Systems Inc. Pozostałe nazwy firm i produktów są zarejestrowanymi znakami ich prawowitych właścicieli. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. 

   DYSTRYBUCJA W POLSCE         VES PLOTER s.c. 

                           ul. Chojnowska 6c, 03-583 Warszawa 

Graphtec Corporation                                           tel./fax 22 6333 36 14 

                www.vesploter.pl 

Akcesoria standardowe 
Pozycja Ilość Specyfikacja 
Kabel zasilający 1 Typ dla kraju 
Oprawka ostrza 1 PHP33-CB09N-HS 
Ostrze tnące 1 CB09UB 
Oprawka pisaka fibrowego 1 PHP31-FIBER 
Pisak fibrowy wodny 1 KF700-BK (czarny) 
Stojak 1 Zestaw do montażu 
Podpory na media 1 Zestaw do zamontowania na stojaku 
Kosz PG0039 1 Komplet dla FC8600-60 

PG0040 Komplet dla FC8600-75 
PG0041 Komplet dla FC8600-100 
PG0042 Komplet dla FC8600-130 
PG0043 Komplet dla FC8600-160 

Kabel USB 1 Kabel USB2.0, długość 2.9 m 
DVD-ROM 1 Instrukcja użytkownika (plik PDF), 

sterownik Windows, software (Kontroler 
plotera, Graphtec Studio, Cutting Master 3) 

Instrukcja 2 Szybka instalacja i bezpieczne 
użytkowanie 

Materiały eksploatacyjne 
Pozycja  Model Specyfikacja Opakowanie 
Oprawka ostrza PHP33-CB09N-HS Dla ostrza Ø 0.9mm (CB09U) 1 szt./opak. 

PHP33-CB15N-HS Dla ostrza Ø 1.5mm (CB15U) 1 szt./opak. 
PHP35-CB09-HS Dla ostrza Ø 0.9mm (CB09U) 1 szt./opak. 
PHP35-CB15-HS Dla ostrza Ø 1.5mm (CB15U) 1 szt./opak. 

Ostrze tnące CB09UB-5 Ø 0.9mm, superteel 5 ostrzy/opak. 
CB09UB-K60-5 Ø 0.9mm, kąt 60°do cięcia grubych folii 5 ostrzy/opak. 
CB15U-5 Ø 1.5mm, superteel 5 ostrzy/opak. 
CB15U-K30-5 Ø 1.5mm, kąt 30° do cięcia folii do 

piaskowania 
5 ostrzy/opak. 

CB15U-K20-2SP Ø 1.5mm, kąt 20° do cięcia folii do 
piaskowania 

2 ostrza/opak. 

CB15UA-5 Ø 1.5mm, do cięcia silnie odblaskowych 
folii 

5 ostrzy/opak. 

CB15UA-K30-5 Ø 1.5mm, kąt 30° do cięcia silnie 
odblaskowych folii 

5 ostrzy/opak. 

CB15UB-2 Ø 1.5mm, do cięcia małych liter 2 ostrza/opak. 
Nóż do 
odcinania 

CT01H Typ standardowy 1 ostrze/opak. 
CT02U Wysokiej twardości 1 ostrze/opak. 

Oprawka pisaka 
fibrowego 

PHP31-FIBER Do pisków serii KF700 1 szt./opak. 

Pisak wodny 
fibrowy 

KF700-BK Czarny 10 pisaków/opak. 
KF700-RD Czerwony 10 pisaków/opak. 
KF700-BL Niebieski 10 pisaków/opak. 

Oprawka pisaka 
kulkowego 

PHP34-BALL Do pisaków KB700 1 szt./opak. 

Pisak olejowy 
kulkowy 

KB700-BK Czarny 10 pisaków/opak. 

Dziurkacz PPA33-TP12 Ø 1.2mm 1 szt./opak. 

Opcje 
Pozycja Model Opis 
Stelaż na rolki RSK0020 Do FC8600-60 (Rolki, uchwyty) 

RSK0021 Do FC8600-75 (Rolki, uchwyty) 
RSK0022 Do FC8600-100 (Rolki, uchwyty) 
RSK0023 Do FC8600-130 (Rolki, uchwyty) 
RSK0024 Do FC8600-160 (Rolki, uchwyty) 

Drugi uchwyt pisaka ECK0009 Drugi uchwyt (opcja dealerska) 
Kołpaki OPH-A21 Kołpaki do prowadzenia medium 
Dodatkowa rolka dociskowa OPH-A22 Jedna dodatkowa rolka 
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