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PLOTTER DE MESA SERIE FC

A série de cortadores de vinil Flatbed da Secabo beneficia 
os usuários de máquinas compactas com alto desempenho 
a um preço razoável. Os modelos Secabo FC50 e Secabo 
FC100 estão aprimoradas para a produção de amostras, 
pequenas séries de produção e aplicações similares. Graças 
às superfícies de contato equipadas com vácuo, a faca 
de corte pode até mesmo cortar materiais como papelão 
e papéis de alta qualidade de forma confiável, na 
forma desejada, enquanto uma segunda ferramenta 
pode adicionar sulcos ou bordos dobráveis aos objetos 
cortados conforme necessário. O suporte profissional 
é fornecido pelo software multilingue DrawCut PRO para 
Windows, que está incluído no pack de entrega.

Outra vantagem é o sistema automático de reconhecimento 
de marca de múltiplas colas LAPOS Q, que registra auto- 
maticamente as marcas de corte configuradas, bem como 
o trabalho de corte atual, por meio de um código de barras 
impresso, garantindo assim o maior nível de precisão, 
mesmo quando cortar formas definidas livremente . A 
instalação fácil no PC não requer nenhum driver adicional 
para ser instalado. Os cortadores de vinil Flatbed do 
Secabo FC estão prontos para assumir os primeiros  
trabalhos de corte fora da caixa.



Alta precisão Servo motores Corte e canais

LAPOS Q Plug and play DrawCut PRO
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Sistema de detecção de marca 
multi-registo LAPOS Q - 
Precisão e desempenho se 
encontram
O LAPOS Q é o sistema de reconhe-
cimento de marca múltiplo e 
sequencial mais rápido e conve-
niente no mundo. Papel, papelão, 
adesivos, rótulos e outros tipos 
de materiais de impressão podem 
ser cortados em contornos exatos 
em formas livres mesmo em 
grandes lotes. As marcas de 
registro são lidas em segmento 
por segmento, conforme neces-
sário, de modo que a precisão 
permanece a mesma durante a 
impressão de um grande lote.
Os trabalhos de corte de contorno 
podem ser facilmente lidos por 
código de barras.

Corte Software DrawCut 
PRO - padrão a bordo!
O software de corte profissional 
multilingue DrawCut PRO para 
Windows está incluído no pack de 
entrega. Não só manipula de forma 
confiável as tarefas de design e 
layout e importa uma grande 
variedade de formatos de arquivos 
gráficos, mas também orienta as 
aplicações de impressão e corte do 
LAPOS Q, incluindo a geração 
automática de corte de contorno e 
linhas de ranhura para o seu 
plotter de corte de mesa. O 
DrawCut PRO possui um algoritmo 
de vetorização exclusivo para 
converter gráficos de pixels em 
arquivos de caminho e fornece 
extensas funções de texto, som-
breamento e esboço para o 
usuário.

Mesa de vácuo para melhor 
fixação de seus objetos de 
corte
Tanto o FC50 quanto o FC100 são 
equipados com mesas de vácuo 
padronizadas, o que garante que 
seus objetos de corte sejam fixados 
de forma segura através das 
bombas de vácuo que também 
são fornecidas. Existem dois 
suportes de corte diferentes para 
escolher, o quais dão vácuo 
dependendo da aplicação - de forma 
mais difusa ou com precisão 
precisa.
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GermanyEQUIPMENT AND SUPPLIES 

FOR CREATORS.

S E R I E S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS FC50 FC100

Max. superfície de trabalho 35cm × 52cm 78cm × 108cm

Max. espessura da mídia 1,5mm

Max. velocidade de corte 600mm/s 800mm/s

Max. peso de papel 400g/qm

Pressão de contato 50g - 500g

Resolução mecânica 0.0245mm

Conexões USB

Função de corte de contorno LAPOS Q, marcas de corte sequenciais

Operações LCD gráfico retroiluminado, botões de gel

Peso sem embalagem 35kg 80kg

Peso com embalagem 68kg 140kg

Dimensões ( L × A × P) 76cm × 86cm × 30cm 157cm × 58cm × 140cm

Itens inclusos Plotter de mesa, software de corte multilingue 
DrawCut PRO (Windows), lâmina de arrasto, porta 

navalha, caneta de plot, ferramentas de ranhura em 
dois tamanhos, cabo de conexão, bomba de vácuo, 

tapete de feltro para mesa de vácuo, manual de 
usuário em língua inglesa


