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CORTADOR DE FOLHAS
SERIES SC



CORTADOR DE FOLHA 
SERIES SC COM DRAWCUT PRO
O cortador de vinil SC30 de Secabo corta automaticamente 
adesivos e objetos semelhantes de folhas com tamanho 
até 330mm × 488mm com precisão de contorno completa. 
O SC30 desenha automaticamente folhas individuais de 
uma pilha de até 50 folhas (dependendo do material). 
Podem ser utilizados vários materiais autoadesivos 
imprimíveis, como papel e filme. A pressão máxima de 
contato do sistema de corte de até 750g também permite 
o corte de impressões laminadas. Graças ao conhecido 
sistema de reconhecimento de marca de corte LAPOS Q, 
um código de barras com o identificador do trabalho de 
corte correspondente é lido no início de cada folha além 
das marcas de corte e os dados associados são automati-
camente recuperados do DrawCut PRÓ. Assim, folhas com 
diferentes trabalhos de corte podem ser misturadas.

A intervenção do usuário não é necessária. O cortador de 
vinil SC30 é a máquina ideal para a produção confiável e 
automática de adesivos e etiquetas de contorno em áreas 
de negócios de lojas de cópias, rotulagem de produtos, 
aplicações de escritório e muitos outros.



FEATURES

Alta precisão

Alta precisão ao 
cortar as menores 
fontes e objetos.

DrawCut PRO

DrawCut PRO 
incluído - com 

controlador para 
LAPOS XPT,  

vetorização, texto ao 
caminho, sombrea-

mento e muitos 
outros recursos.

Menu de fácil 
navegação

Navegação de menu 
confortável através 

de uma tela LCD 
retroiluminada e 

painel de controle 
com botões amplos.

LAPOS Q

Função de corte de 
contorno de ponta 
para Print & Cut 

aplicações, detecção 
automática de 

marcas de registro 
contínua.

Plug and Play

Tudo que você 
precisa para operar 
o equipamento está 

no escopo de entrega.

Alimentador 
automático

Dependendo da 
espessura do material, 
você pode inserir até 
50 folhas ao mesmo 
tempo e cortá-las 

automaticamente uma 
após a outra, com alta 
precisão de contorno e 

independente da 
forma. 

Servo motores

Servo motores 
extremamente 

silenciosos, precisos 
e potentes para 

resultados de corte 
aprimorados.
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Formatos  
variados

Você pode escolher 
processar mídia e 

modelos impressos 
em DIN A4, DIN A3 e 

também DIN A3 +.
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GermanyEQUIPMENT AND SUPPLIES 

FOR CREATORS.

S E R I E S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS SC30

Max. tamanho da folha 330mm × 488mm

Max. área de corte 320mm × 478mm

Max. espessura da mídia 0,5mm

Max. velocidade de corte 960 mm/s

Eixo acionador Servo motor

Pressão de contato 50g - 750g

Interfaces USB

Software DrawCut PRO para Windows

Função de corte de contorno
LAPOS Q, gráfico de retro iluminação  
de marcas de corte sequencial

Controlador Tela LCD, botões de gel

Peso líquido 36kg

Peso com embalagem 56kg

Dimensões 65cm × 51cm × 37cm

Scope of delivery

Cortador de vinil de folha, software de corte multi-
língue DrawCut PRO (Windows), faca de arrastar, 
suporte de faca com esfera, caneta de ligação, 
manual do usuário em inglês
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