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Obelisk Foam Plotter är ett kompakt, lättanvänt och 
effektivt system för att tillverka 3D-figurer, profilbokstäver 
och dekorationer i ultralätt och kostnadseffektiv 
polystyren (XPS eller EPS).

Obelisk skär precist och ljudlöst med hjälp av en 
värmetråd, helt utan lukt eller rök. Den tar även liten 

Kreativ din fantasi sätter gränserna 
Innovativ enkel beprövad teknik i nytt format 
Lönsam liten investering, låg materialkostnad

 - Skär bokstäver och figurer i 
polystyren

 - Måla, toppa med folie eller 
printa med UV-print

 - Bokstäverna kan belysas 
invändigt med LED

 - Montera med dubbelhäftande 
tejp eller med lim

 - Foamskyltar kan monteras 
inomhus och utomhus

Fakta

Obelisk Foam Plotter

Släpp lös din kreativitet med Obelisk 
Foam Plotter. Tillverka 3D skyltar, 
profilbokstäver och objekt i frigolit.

plats. Det gör Obelisk lättplacerad, till och med på det lilla 
kontoret. 

Tillverka lönsamma skyltar 
Med Obelisk Foam Plotter tillverkar du skyltar, 
profilbokstäver och utskuren text och grafik med en låg 
materialkostnad som ger möjligheter till bra marginaler.
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MAXIMAL SKIVSTORLEK 1250 x 600 x 100 mm

TOTAL HÖJD 1750 mm

MINSTA BREDD 520 mm

BREDD UNDER DRIFT 1180 mm

DJUP 380 mm

VIKT 47 kg

SPÄNNING 230 V

MAXIMAL EFFEKT 0,2 A - 40 W

LÄNGD PÅ VÄRMETRÅD 130 mm

SKÄRHASTIGHET 3 - 12 mm/sek

MASKINFÖTTER ja

PROGRAMVARA ingår

GARANTI 1 år begränsad garanti

Skärning med varm tråd - Hot Wire 
Tekniken bygger på en varmtråd som smälter sin väg 
genom polystyrenet med exakt precition. Vi kallar 
värmetråden för ”hot wire” men den är egentligen kallare 
än ett vanligt strykgärn. 

Programvaran ingår
Obelisk Foam Plotter levereras komplett med 
programvara för skärning.  Skärprogramet har stöd för att 
importera vektorobjekt från ditt vanliga designprogram 
som Adobe Illustrator, CorelDraw, SignLab med flera och 
stödjer import från filformaten PLT och DXF. 

Skärbanor skapas automatiskt och gör tillverkningen lika 
enkel som att använda en traditionell skärplotter. 

 - Flera alternativ för redigering

 - Skapar skärbanor automatiskt

 - Simulering av skärbana, visar tid och total skärlängd

 - Fria uppdateringar ingår

 - Stöd för Microsoft Windows XP och nyare.

Belysta och 
obelysta 
skyltar. 
Inomhus och 
utonhus.
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