
PRODIM PLOTTER
De Prodim Plotter is de beste budgetoplossing voor uw bedrijf.

De Plotter stelt u in staat om op een eenvoudige manier digitale templates te plotten voor productie, 
ontwerpdoeleinden of kwaliteitscontrole. De standaard Plotter maakt gebruik van een pen of een sharpie.
Het is ook mogelijk om de Plotter uit te breiden met een snijoptie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

sleepmes en vacuümtafel 

Voor het beheren, bewerken en nesten van projectontwerpen en Proliner metingen
wordt gebruik gemaakt van Prodim Plotter Host software. Deze software is ontwikkeld op basis van drie 

kernwoorden: simpel, simpel en simpel. Het gebruiksgemak verbetert uw productieproces,
zonder dit te frustreren.

De Prodim Plotter is zeer betrouwbaar en nauwkeurig. Dit maakt het dan ook tot een duurzame oplossing
en een mooie stap vooruit voor uw bedrijf. De Plotter is eenvoudig in gebruik, snel, effectief en helpt u met het besparen 

van tijd en elimineren van fouten. Als een investering in een CNC-snijmachine te groot is,
dan is de Prodim Plotter dé oplossing voor u.
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PRODIM PLOTTER - Standard
Plotting bereik*: 7800 x 1830 mm / 307” x 72” 
Min. tafel afmetingen: 8540 x 2440 mm / 336” x 96”
Plotter afmetingen: 580 x 2440 x 140 mm / 22.8” x 96” x 5.5”
* afhankelijk van de tafel afmetingen en de beschikbare ruimte rondom de tafel

Inbegrepen in het pakket:
- Behuizing
- Arm en drager
- Penhouder
- Geleidingsrail
- Prodim Plotter Host software

PRODIM PLOTTER - Large
Plotting bereik*: 7800 x 2540 mm / 307” x 100”
Min. tafel afmetingen: 8540 x 3150 mm / 336” x 124”
Plotter afmetingen: 580 x 3150 x 140 mm / 22.8” x 124” x 5.5”
* afhankelijk van de tafel afmetingen en de beschikbare ruimte rondom de tafel

Inbegrepen in het pakket:
- Behuizing
- Arm en drager
- Penhouder
- Geleidingsrail
- Prodim Plotter Host software

Speciaal ontwikkelde software voor het bedienen van de Prodim Plotter en het nesten van ontwerpen.

Accurate, fast and easy 
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Prodim International BV  Telefoon: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Nederland

Prodim USA  Telefoon:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

Bezoek onze website voor meer informatie en video’s

www.prodim-systems.com

Uitbreidingsoptie - Snijden:  
Een budgetupgrade geschikt voor basis snijbehoeften.

De upgrade bevat:
- Messenhouder
- 2 vervangbare sleepmessen, elk gebruikt voor een
   andere snijhoek 
- Prodim Plotter Host software upgrade 

We raden aan om een vacuümtafel te gebruiken om te snijden. 
Deze uitbreidingsoptie is alleen beschikbaar 
voor de Prodim Plotter – Standaard.

Vacuümtafel 
Om een complete oplossing te kunnen bieden, ontwikkelde 
Prodim een eigen vacuümtafel met luchtdoorlatende 
snijmatten. 

Specificaties:
- Tafel afmetingen:  8.54 m x 2.44 m / 28 ft x 8 ft
- Afmetingen per sectie: 1.22 m x 2.44 m / 4 ft x 8 ft
- Gemiddeld vacuümgebied per sectie: 2.15 m2 / 23 ft
- Tafel sectie indeling: 4 vacuüm + 3 afgesloten 
- Sterk en lichtgewicht aluminium frame 
- Stelvoeten voor een stabiele tafel
- Radiale vacuümblower: groot volume en hoge zuigdruk
- Hoge luchtdoorstroming in de vacuümsecties voor
   optimale zuigkracht
- PVC vacuüm buis systeem


