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CE6000-120-AMO
CE6000-120

CE6000-60
CE6000-40

Könnyen kezelhető ingyenes szoftverek
(Graphtec Studio és Cutting Master 3) 

Változtatható kezelő felület (normál vagy egyszerű)        

Nagyméretű grafikus kijelző háttérvilágítással 

Átdolgozott új modern külső és hosszú élettartamra tervezett mechanika 

A termékcsaládnak 4 tagja van 3 különböző szélességben 

Megnövelt vágási erősség (450 gramm) * 

Új 5. generációs regisztrációs jel érzékelő kontúrvágáshoz (ARMS 5.0) 

Professzionális vágóplotter 
Egyszerű kezelhetőség és több funkció 

40/60/120/120-AMOCE6000 sorozat
Vágóplotter 

* CE6000-60/120/120-AMO esetében

 (nem lecsapódó) .H.R % 57  5  -3 ,Cº 53 0  -1 Működési környezet

Regisztrációs jel érzékelő rendszer Beolvasás optikai szenzorral (ARMS 5.0), szegmentált terület és multi jeles kompenzáció, 4 pontos tengelykorrekció, automatikus jelkeresés

Szabványok 

  (automatikus váltás) 50/60 Hz CA V 042 , 002 ,021, 001 Áramforrás

Kb. 40.5 kg
(állvánnyal 16.4 kg) 

Programok *2 Windows Driver, Graphtec Studio, Cutting Master 3, Plotter Controller 

Garantált pontosság működési környezete 16 - 32 ºC, 35 - 70 % R.H. (nem lecsapódó) 
Külső méretek (Sz x H x M) Kb. 1541 x 736 x 1250 mm 

Windows 8 / 8 Pro / 7 (kivéve Starter és Home alap verzió) / Vista / XP, Mac OS 10.5.8 - 10.8 

Befogható eszközök száma

Súly

Anyag típusok 

Ismételhetőség

Minimális karakter méret 
0.005 mm Mechanikai felbontás 
GP-GL: 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm, HP-GLTM: 0.025 mm Programozható felbontás 

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

Energia fogyasztás 

Programnyelv 

Kompatibilis OS *2

*1: Ez értékeket befolyásolhatja néhány speciális beállítás.
*2: Szoftver és operácios rendszer kompatibilitással kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

120 VA 

Leszorító görgők száma 
Maximális vágási sebesség 1000 mm/s (45º szögben)
Maximális tengelygyorsulás 21.2 m/s2 s/m 9.31   (45º szögben) 2 (45º szögben)

Kb. 5mm alfanumerikus (a karakter típus és anyagminőség miatt lehet eltérés) 

Garantált maximális vágási erő 4.41 N (450 g) 38 lépésben állítható 
Pillanatnyi max. vágási erő (nem garantált) 4.9 N (500 g)

Max. 0.1 mm  2 m-en * 1

Hordozóval őntapadó anyagok (fólia, fluoreszkáló, fényvisszaverő, nagy intenzitású fényvisszaverő filmek) 0,25mm vastagságig 
Poliészter filmek 0,25mm vastagságig (nem garantált a pontosság)

  Igen Perforációs vágás

1 db 
Szuperacél

  Olajbázisú golyóstoll, vízbázisú filctoll Toll típusa

GP-GL / HP-GLTM emuláció (beállítható menüből vagy programból, választási lehetőségek GP-GL, HP-GL     vagy auto select)TM

  , 10 különböző nyelvbeállítással)stod821 x stod042(     Grafikus LCD háttérvilágítással Kijelző

 0.2BSU ,C232-SRfészretnI
 BM 2 Puffer memória

 görgő 4 görgő 3 görgő 2
600 mm/s (minden irányban) 900 mm/s (45º szögben)

2.94 N (300 g) 31 lépésben állítható 4.41 N (450 g) 38 lépésben állítható 
 )g 005( N 9.4 )g 033( N 2.3

Kés típusa 

Kb.  672  x  338  x 266  mm  Kb. 900 x 593  x 1046 mm 

Kb. 10.5 kg 
Kb. 21 kg
(állvánnyal 8.1 kg)    

Biztonsági
EMC

Specifikáció
Megnevezés

 UPC tib-23 UPC
 Leszorító görgős dob plotter Kialakítás

 Digitális szervó vezérlés  Motorvezérlő
Maximális vágási terület (Sz x H) 1213 mm x 50 m *1

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

(584 mm x 5 m) *1
Garantált pontosságú vágási terület (Sz x H) 
(anyag tartó kosár használatával) 

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 görgő 

Maximális anyagszélesség Max. 712 mm 
Min. 50 mm 

Max. 1346 mm 
Min. 120 mm 

Max. 484 mm 
Min. 50 mm 

  Állvány CE-6000-60-hoz Állvány
 Kosár CE-6000-60-hoz Anyag tartó kosár

Kosár CE6000-120/120-AMO-hoz 

Megnevezés Cikkszám Leírás 
ST0100
PG0100
PG0101

Opciók

PHP31-FIBER

CR09300-A3

CE6-CM120-2

CB09UB-K60-5

KF700-BK

KB700-BK

Rendelhető kiegészítők

KB700-as sorozathoz Golyóstoll tartó PHP34-BALL

Csomagolás
1 db/csomag 

5 kés/csomag 

10 toll/csomag

2 db/csomag 

1 db/csomag 

2 kés/csomag 

10 toll/csomag 

2 db/csomag 

5 kés/csomag 

1 db/csomag 

2 ív/csomag 

2 db/csomag  

5 kés/csomag 

10 toll/csomag 

10 toll/csomag 
1 set/pack 

fekete színű toll  
Filctoll tartó 

1.5mm-es késhez (CB15U sorozat) 

1.5mm-es kés kis karakterek vágásához 

kék színű toll 

CE6000-60-hoz 

Vágó kés 

Vízbázisú filctoll 

Olajbázisó golyóstoll 

0.9mm-es szuperacél kés 

KF700-as sorozathoz 

A3-as méret  

CE6000-120-hoz 

Teflon csík 

Megnevezés Cikkszám Leírás 
PHP33-CB09N-HS

CB15U-5

KF700-RD

CE6-CM40-2

PHP33-CB15N-HS

CB15UB-2

KF700-BL

CE6-CM60-2

CB09UB-5

Késtartó 

Vágóalátét

0.9mm-es késhez (CB09U sorozat) 

1.5mm-es szuperacél kés 

piros színű toll 

CE6000-40-hez 

0.9mm-es kés vékony anyagokhoz 

fekete színű toll 

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*3: CE6000-60 esetében, választható, hogy állvánnyal vagy asztali kivitelben
     kívánja megrendelni a plottert. 

USB kábel, 2.9m hosszú 
Felhasználói kézikönyv, Windows driver, Program 
(Plotter Controller, Cutting Master 3, Graphtec Studio) 

Megnevezés db  Leírás
Elektromos kábel Az ország szabványának megfelelő csatlakozóval 

Az anyagok kézi levágásához 

Késtartó  PHP33-CB09N-HS a CB09-es sorozatú késekhez 
Vágó kés  CB09UB, 0.9-es szuperacél 
Kézi anyaglevágó 
Filctoll tartó 
Vízbázisú filctoll 
Vágóalátét 
Anyagtartó tekercsekhez
Állvány
USB kábel 
DVD-ROM

PHP31-FIBER a KF700-as sorozatú tollakhoz 

CE6000-40, 60-hoz*3

KF700-BK (fekete) 
A3-as méretű, 1 ív/csomag CE6000-40-hez 

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

Alaptartozékok 

http://www.graphteccorp.com Website 

503-10 Shinano-cho, Totsuka-ku, Yokohama 244-8503, Japan 
Tel: +81-45-825-6250  Fax: +81-45-825-6396 
Email: webinfo@graphtec.co.jp 
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8 különbező beállítás csoport menthető és tárolható el a különféle médiákra  
vonatkozóan, mely egyszerű váltást tesz lehetővé média csere esetén. 

Elmenthető vágási beállítások (kondíciók)
Beállítható az automatikus kommunikációs nyelv választási funkció.  
Nagy segítség azoknak, akik több különböző szoftvert is használnak a CE6000-es 
plotterhez, mivel nem kell manuálisan módosítani a kommunikációs nyelvet a 
a programok közti váltásnál. 

Automatikus kommunikációs nyelv vállasztás 

Plotter egyéb  
beállításai

Kommunikációs  
beállítások 

Média  
beállítások 

A kijelző Egyszerű menü módban 
Két menü típus, Egyszerű és Normál,  
lehetőség van a vállasztásra a felhasználó  
igényének megfelelően.
Az Egyszerű menü módban csak az  
alapvető média és vágási beállítások  
módosíthatók. 
Egyszerű mód : Könnyen kezelhető és   

                       és leegyszerűsített felület.
Normál mód : Az összes beállítási lehetőség  

                        elérhető ezen a felületen.

Könnyebb vágás az egyszerű menü módból
A CE6000-es beállításai könnyen 
elvégezhetők a nyomógombok és a nagy
LCD  (240 x 128 képpont) segítségével.  
A nagyméretű ikonok megkönnyítik
a navigálást a menüben.

Új nagyméretű LCD egyszerű menü használat

Intuitív működés és künnyű használat

Média gyüjtő kosár (opcionális) 60, 120, 120AMOÁllítható erősségű leszorító görgő 
(CE6000-120/120-AMO) 

Fék a tekercstartón 

Az új médiatartó stabilabb anyagtovábbítást tesz lehetővé 

Precíz anyagtovábbítás 
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Az auto panelezés egy új lehetőség,    
mely automatikusan felosztja a nagy   
grafikákat kissebb oldalakra, melyek  
egymást követően kerülnek vágásra. 
Zökkenőmentes munkamenetet és    
tökéletes végeredményt produkál. A    
kisméretű oldalak miatt az anyag     
mozgatás korlátozott, így a vágás
precízebb és pontosabb.

 

Automatikus panelezés 

riccelésstancolás riccelés stancolás 

Média hordozó

Média (cimke, stb.) Az új perforációs vágás, az erő
szabályzása, mellett a kés fel/le 
mozgásával biztosítja a tökéletes a
minőséget. Ez az eljárás tökéletes
vonalakat eredményez.

 

Új 
Perforációs vágás 

* Garantált maximális vágási erő 450 gramm a CE6000-60/120/120-AMO esetében. 

A támogatot maximális vágási erő 500 gramm. A megnövelt erőnek köszönhetően  
a felhasználható anyagok köre bővült. 

Széleskörű alkalmazási lehetőség a megnövelt  
vágási erőnek köszönhetően (500 gramm)* 

Megbízható minőség és egyenletes teljesítmény 

A CE6000-120/120-AMO esetében, a  
középső leszorító görgő erőssége két       
pozícióban állítható. Ez megakadályozza,    
hogy a média felemelkedjen a felületről,     
így a nagyméretű grafikák is stabilan és      
precízen vághatók, elcsuszások nélkül. 

Az opcionális kosár segíti a kivágott    
grafikák begyüjtését. 

A beépített fék megakadályozza a tekercses médiák kotrolálatlan letekeredését.  
Ez elősegíti a nehéz tekercses médiák
befűzését. 
 

Cimke/matrica (kontúrvágás) POP/POD Ruha dekoráció (hőtraszfer) Kültéri alkalmazások Jármű dekoráció Kirakat dekoráció 

A számtalan alkalmazási lehetőség közül néhány 

A CE6000-es  egy megfizethető árú, de magas teljesíményű vágóplotter sorozatot képvisel.  

Professzionális szintű funkciokkal van felszerelve, úgy mint regisztrációs jel érzékelés  

és perforációs vágás, melyek segítségével az egyszerű cimkék és csomagolás technikai termékek is előállíthatók.  

A fejlett funkcióknak köszönhetően a CE6000-es sorozat javítja a munka hatékonyságát és növeli a termelékenységet. 

CE6000-es vágóplotter sorozat, verhetetlen ár és teljesítmény 

Megbízható vágási minőség, 
intuitív működés, könnyű használat 

* További szoftver kompatibilitási információért kérjük keresse fel a Graphtec hivatalos honlapját, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi márkaképviselettel.   

Windows 7/Vista/XP Operációs rendszer * 

Utasítások kiadása gyorsgombokkal 
Origo pont megadása Eszköz pozíció módosítása 

Adat írányba forgatása, hogy egyezzen a média befűzés irányával         
ARMS paraméterek beállítása és az utasítások végrehajtása       

Teszt vágás végrehajtása Vágási kondíciók beállítása 

< Főbb jellemzők > 

A szoftver segítségével a számítógépről módosíthatjuk a   
plotter különféle beállításait. A program a plotter driver  
segítségével indul el, mielőtt a szerkesztő szoftverből kiadott  
vágás vagy nyomtatás parancs végrehajtásra kerülne.
A Plotter Controller és a szerkesztő szoftver futhat egyidejűleg,
így a grafika szerkesztése és az aktuális plotter beállítások  
is könnyen áttekinthetők. 

Plotter Controller 
Plotter vezérlő szoftver 

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

Több plotteres mód támogatása 
Auto kontúr (bmp, tif, jpg, stb. képformátumok) 
Karakter szerkesztés: forgatás, tükrözés, görbére illesztés, körvonal
Grafika készítés auto illesztésel, változatos vonal típusok és sok más

< Főbb jellemzők > 

Egy könnyen használható tervező szoftver új saját grafikák  
létrehozásához. A grafikák egyszerű előállítását segítik
a program ikonok, melyek a rajzfelület körül helyezkednek el.  
Mint például az automatikus illesztés, árnyékolás és egyéb   
szerkesztési funkció. Lehetőségünk van módosítani a 
plotter kondíciós beállításait és más funkcióit. 

Graphtec Studio 
Tervező szoftver 

Illustrator CS6/CS5/CS4, CorelDRAW X6/X5/X4 Támogatott szoftver * 

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

Több plotteres mód támogatása 
Grafika földarabolása több részre a panelezés funkcióval 
Vonalak, rétegek vagy színek szerinti szétválogatása           

Körvonal készítés karakterekhez, szem előtt tartva a vonal  
vastagságát és az átfedést. 

Pozíció beállítása, nagyítás és kicsinyítés közvetlenűl az előnézeti   
ablakban 

< Főbb jellemzők > 

Ezzel a beépülö szoftverrel közvetlenül Illustrator-ból vagy 
CorelDRAW-ból ki tudjuk vágni a grafikát, ill. akár a plotter 
beállításait is módosíthatjuk. Olyan lehetőségeink vannak  
mint regisztrációs jel készítés , mátrix másolat, panelezés,  
kiszedőkeret felhelyezés, kondíciók beállítása, és sok más.  
Lehetővé teszi, hogy egyszerű használat mellett a  lehető 
legtöbbet hozza ki plotteréből. 

Cutting Master 3 
Beépülő szoftver Illustrator & CorelDRAW-hoz 

Továbbfejlesztett szoftverek 

Cutting Master 2, Cutting Master 3,  
Graphtec STUDIO, Plotter Controller 

             A regisztrációs jel érzékelő rendszert (ARMS)  
vezérlő speciális program parancsok támogatottak,
így mód van arra, hogy számítógépes szoftverből  
vezéreljük az ARMS rendszert. 

ARMS parancs támogatás 

             A COPY gomb rákerült a vezérlő panelre
így egyszerűen készíthetünk másolatokat a 
plotter memóriájából. A vágási adatok az ARMS
információkat is tartalmazák, így lehetővé vált
a munkánk gyors egymás utáni megismétlése  
számítógép használata nélkül. 

Másolható ARMS   

Fehér nyomtatás 
színes háttér Kék nyomtatás  

fehér háttér 

             A regisztrációs jel olvasó szenzor 
érzékenység beállítása automatikusan történik
az aktuális médián, a jel és háttér fényvisszaverő 
képességének mérésével. A jel észlelés akkor is 
lehetséges, ha a háttér és a reg. jel közti kontraszt  
csökken. Például, ha színes háttéren fehér jelek  
vannak.  

Auto érzékenység állítás
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A keresés először a zöld területen belül
történik. Ha itt nem található reg. jel a keresés,  
a sárgával jelzett területen folytatódik. 

Negatív  
irány vágó eszköz  

pozíciója 

Jel  
keresési  
terület 

Jel 
keresési  
terület 

CE6000  Régebbi   
modellek 

4-szer nagyobb keresési terület   

             Az első reg. jel érzékelése automatikusan 
történik a keresési területen belül, ezért nem
szükséges a szenzort manuálisan a regisztrációs
jel közelébe pozícionálni. A soron következő jel
érzékelése szintén automata módon valósul meg,
így egyszerű és gyors a regisztrációs jel keresés. 

Auto jel felismerés 

Hasznos   
vágási terület  

CE6000 

Fe
ed

 

CE5000 

Az 5. generációs ARMS rendszer megnövelte a  
hasznos vágási területet azáltal, hogy reg. jelek  
külső oldaláig  kihasználja a munkafelületet. Így nő a   
termelékenység és csökken az anyagveszteség. 

Kiterjesztett hasznos 
vágási terület 

* Ez a funkció csak Graphtec Studio vagy Cutting Master 3  
szoftver használata esetén érhető el. 

             A 4 pontos tengelyigazítás lehetővé teszi  
nagy méretű grafikák esetén - az anyagtovábbítás 
irányába (X tengely) - köztes reg. jelek beszúrását 
és azok olvasását, így növelve a kontúr vágás   
precizitását.

Szegmentált terület korrekció   

* Ez a funkció csak Graphtec Studio vagy Cutting Master 3  
szoftver használata esetén érhető el. 

             Ha a grafika mátrix másolat funkcióval lett  
nyomtatva, a reg. jel olvasási és kontúr vágási  
folyamat minden másolatnál megismétlődik. Ez
jelentős mértékben gyorsítja a termelékenységet.

Többszörözött jel olvasása   

Hagyományos egytengelyes korrekció    
Graphtec kéttengelyes korrekció   

Nyomtatás utáni
torzulás

Eredeti Grafika 

Cut Print 

              Egy egyedülálló algoritmus segítségével     
kontur vágás esetén az X és Y írányú torzulások          
korrigálásra kerültek  (A két irányú tengelykorrekció      
a Graphtec által szabadalmaztatótt technológia.)         
Ennek köszönhetően sokkal precízebb a kontur 
vágási folyamat.

        
   

4-pontos tengely igazítás 

Advanced Registration Mark sensing System 
ARMS Továbbfejlesztett ARMS 5.0 a precíz vágáshoz 

Továbbfejlesztett funkciók a termelékenység érdekében 

Cutting Plotter 

CE6000 series 
40/60/120/120-AMO 


