GERBERplotter™ XLp™ Series

O Plotter XLp da Gerber Technology
utiliza-se de tecnologia a jato de tinta
integrando valor e qualidade. A série XLp
oferece preços competitivos a baixos
custos mantendo produtividade e alta
performance na plotagem.
O painel de exibição Intuitivo em LCD
do XLp possui o Software Interface que
facilita o uso do aparelho pelo operador
melhorando seu aprendizado. O software
WinPlot da Gerber integra-se perfeitamente
ao marcador podendo gerar variados
formatos de arquivos.

Seu Sistema Inteligente e Competitivo
Econômico e Competitivo a um Baixo Custo:
❍ Plotter inkjet com alto nível de sofisticação e qualidade.
❍ Plotter de melhor custo benefício da categoria .
❍ Baixo custo de manutenção utilizando-se do serviço de suporte Gerber em todo mundo.
❍ Economia dos tinteiros prolongando a vida útil dos cartuchos .
❍ Fácil instalação e treinamento, minimizando interrupções na sala de CAD.

Painel Intuitivo mutifuncional do operador

Sistema Intuitivo e Inteligente:
❍ Painel multifunctional com Display em LCD.
❍ Software Winplot de fácil acesso remoto ao lote de filas de espera e visualização
dos arquivos pela estação de CAD.
❍ Monitoramento do uso de papel e tinta, detectando seus níveis, quando há necessidade de troca envia uma mensagem de alerta .
❍ O Sistema Intuitivo, diagnóstica e identifica as causas sugerindo soluções.

Alto Desempenho:
❍ Projetado rigorosamente para atingir a melhor qualidade e confiabilidade na plotagem
com uma resolução de 300dpi.
❍ Precisão media +/- 0.1%.
❍ Linha de densidade ajustável que prevê a saída ideal para atender as necessidades
específicas .
Software WinPlot Gerber

GERBERplotter XLp Series
Manutenção:
❍ Uso de cartuchos com tecnologia a jato
de tinta HP.
❍ Sistema de limpeza dos cartuchos
automatic.
❍ Fácil substituição dos cartuchos.
❍ Compartimento selado que impede a
secagem do tinteiro permitindo inicio
imediato do plotter.
❍ Carga do papel ergonomica.
❍ Opção de deixar o papel livre ou solto.
❍ Utilize face-in ou face-out para que o
Plotter coloque a plotagem para dentro
ou para fora do rolo.

Requisitos mínimos do Sistema:
Pentium IV 2.0 GHz CPU
256MB RAM
❍ 40G hard drive
❍ Windows® XP
❍ Uma porta USB 1.1 PORT
❍
❍

Sistema Recomendado:
Pentium IV 2.8 GHz CPU
1G RAM
❍ 80G Hard Drive
❍ Windows XP com SP2
❍ Uma ou mais portas USB 2.0 PORT
❍
❍

Versátil e Compatível
❍ Compatível com os ficheiros mais usados
incluindo Gerber GEN, HPGL/2,DXF,
DWG e NC.
❍ Suporta variadas informações, tais como
pequenos pedaços com extensas anotações,
linhas contínuas, linhas de costura,
instruções, etc.
❍ Plota uma ampla gama de materiais,
incluindo papel reciclado, bond, papel
kraft e mylar.
Cartucho HP45

Modo papel solto

Especificações Técnicas
Características
XLp50

Modelo
Largura Máx. de Plotagem

XLp95

XLp50-220

183 cm (72 in)

Velocidade Máx.
Cartuchos

50 m2/h

95 m2/h

50 m2/h

95 m2/h

1

2

1

2

Resolução

300 dpi

Precisão média

+/- 0.1%

Diametro do rolo interno

7,6 cm (3 in)

Diametro do rolo externo

20 cm (7.8 in)

Media max. para rolagem do papel

XLp95-220

223,5 cm (88 in)

75 m (82 yd) Face in or 300 m (328 yd) Face out *

Faixa de plotagem do papel

40 - 100 g/m2

Comunicação

HPGL

Interface

USB and Ethernet

Controle de parametro

Controle do Software e controle do painel LCD

Peso

96 kg (211 lb)

110 kg (242.5 lb)

Dimensões da máquina w x d x h

2635 x 570 x 1044 mm (103.7 x 22.4 x 41.1 in)

3024 x 570 x 1044 mm (119.1 x 22.4 x 41.1 in)

Dimensões da caixa w xd x h

2754 x 694 x 682 mm (108.4 x 27.3 x 26.9 in)

3197 x 730 x 700 mm 125.9 x 28.7 x 27.6 in)

Fonte de alimentação
Temperatura
Humidade

110 - 220 VAC, 50-60 Hz, 360W
5º - 30º Celsius
30 - 85 (não condensada)

*A gramatura do papel deve ser de 45g/m2
NOTA: As configurações podem variar de acordo com as opções seleccionadas. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
GERBERplotter™ e XLp™ são marcas comerciais da Gerber
Scientific, Inc.
Windows® é uma marca registada da Microsoft.
Os produtos GERBERplotter encontram-se patenteados.
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