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Lazer ile tek tabakada kesim, perforaj ve kazıma işlemi 

 

Öne Çıkanlar  
• Çok çeşitli malzemelerin mükemmel şekilde 

hassas dış hatlarının kesimi
 

 
• Flip tarafında iz bırakmadan oyma  
• Ekonomik baskının üretimi bir ila birkaç yüz 

kopyaya kadar çalışır. 
• Lazerle işleme yapıldığından ek bıçak maliyeti yoktur. 
• Adolf Mohr'un GS sertifikasına uygun güvenlik standardı 

 

Digicut Kesim Makinesi Tanımı 
Digicut, tek bir sayfanın işlenmesi için çok çeşitli yaratıcı olanaklar açar. Lazerle, yalnızca sofistike 
tasarımları değil, aynı zamanda delik, kazıma ve kırım - hepsi tek bir geçişte; ve bu farklı materyaller 
kullanılarak üretim imkanı sunar. Tasarım açısından neredeyse hiç sınırı yoktur. Ayrıca lazer kullanımı 
sayesinde bıçak maliyetleri ortaya çıkmaz.
Digicut, şeffaf kapak üzerinden manuel olarak yüklenir. Kapak kaldırılır ve işlenecek malzeme manuel 
olarak gösterge üzerine yerleştirilir ve hizalanır. Kesme programı dört satırlı bir ekranda seçilir ve işlem 
başlar. Lazer yoğunluğu ve hızı gibi işleme için gerekli tüm ayarlar yazıcı sürücüsündeki renk özel renk 
ayarları aracılığıyla önceden tanımlanmaktadır.
Digicut işi tamamladığında bir zil sinyali duyulur ve operatör malzemeyi üst kapağı kaldırarak elle bitmiş 
işi alabilir. Tebrik kartları, davetiyeler, zarflar, klasörler, antetli kağıtlar, örnekler, kartvizit, masa kartları, 
fenerler, bulmacalar, kitap ayracı vb. Digicut'ta üretilebilecek ürünlerden bazılarıdır.

 

 

 

 

 
 
 

Teknik bilgiler  

Lazer kaynağı (hava soğutmalı, CO2 lazer) 30 W
Ayarlanabilir güç kontrolü 0 - 100%
Ayarlanabilir hız kontrolü 0.1 - 100%
Maks. hız 2.032 mm/sn
Çalışma alanı (x*y) 860 x 610 mm
Windows işletim sistemli PC gereklidir. (Müşteri tarafından)
Grafik dizayn programı Vektörel tabanlı çizim programı

(CorelDraw veya Adobe Illustrator gibi)
Yazıcı arayüzü Paralel ve USB 2.0
Makine ebatları (en x derinlik x yükseklik) 1365x880x1010 mm
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MatSet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A. Ş.
İstanbul :  Tel: +90 212 270 05 95  Faks: +90 212 282 84 99
Ankara :  Tel: +90 312 395 67 40  Faks: +90 312 395 67 44
İzmir :  Tel: +90 232 449 32 22  Faks: +90 232 458 45 48
www.matset.com.tr


