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Wstęp

POST-FINISHING

Oferta Maszyn Komplementarnych firmy Integart to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku Signs&Display oraz LFP. W oparciu o wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie gwarantujemy Klien-

tom dobór najlepszych i najbardziej innowacyjnych maszyn oraz urządzeń, tzw. komplementarnych - nie tylko wspierających dotychczasową działalność, ale także umożliwiających dalszy 

efektywny rozwój. 

Wybraliśmy zaufanych i cenionych w świecie dostawców ploterów tnących, trymerów, aplikatorów oraz laminatorów. Dzięki temu powstało kompleksowe portfolio urządzeń do post- 

finishingu o najwyższej jakości, wydajności, bezpieczeństwie oraz pozwalających zoptymalizować procesy produkcyjne, oszczędzając czas i pieniądze. Do grona wiodących Partnerów Inte-

gart tj. HP, Zund i Neschen, dołączyły marki: Summa, Flexa, Mefu, Akkor-Dekor KFT oraz KeenCut.

WARTOŚCI STAŁE

WARTOŚCI DODANE

Wydajność i jakość

Bezpieczeństwo

Optymalizacja procesów produkcji

Nowe możliwości aplikacyjne

Wsparcie marketingowe

Szkolenia



Urządzenia komplementarne

Laminatory NESCHEN Laminatory MEFU

• Neschen ColdLam 1650

• Neschen HotLam 1650TH

• Mefu MF 1700-F2

• Mefu MF 1700-M1 PRO

Plotery tnące SUMMA

• SummaCut

• Summa S Class 2



Trymery tnące FLEXA Trymery KEENCUT

• Flexa Extrim

• Flexa Miura II Plus

• KeenCut Evolution E2

• KeenCut Sabre 2

• KeenCut Simplex

• KeenCut SteelTrak

Aplikatory BUBBLE-FREE

• Bubble-Free PRO MDF

• Bubble-Free PRO GLED



Sięgnij po ...komplementarne

Proces określany jako „post-finishing” decyduje dziś o jakości i rentowności 

zlecenia, zmienia materiały drukowane w produkty dedykowane do sprzedaży. 

Jakość produkcji i wszechstronność maszyn drukujących, szeroka gama podłoży 

do druku skutkują nowymi wyzwaniami w zakresie tego procesu.

Automatyzacja pracy, większa elastyczność, wydajność i uzyskiwanie marży na 

zadowalającym poziomie są obok jakości, kluczowymi czynnikami przy doborze 

parku maszynowego w zakresie obróbki produktu końcowego w wielu firmach.

Post-finishing staje się kluczowym etapem produkcji, który pomaga tworzyć 

wartość dodaną i stwarza nowe możliwości biznesowe.

Urządzenia prezentowane w Katalogu stanowią jedną z najlepszych ofert na 

rynku, a w portfolio Integart stanowią od teraz segment maszyn „komplemen-

tarnych”

Zapraszamy do odwiedzenia naszych Regionalnych DEMO LAB, gdzie można 

przetestować urządzenia do post-finishingu i drukujące HP LATEX.



Wszechstronność post-finishingu

Nieograniczone możliwości

cięcie X nacinanie cięcie XY laminowanie 
na gorąco

laminowanie 
na zimno

aplikacja
laminatu, folii



Korzyści

Wydajność i jakość

Dzięki urządzeniom do post-finishingu z łatwością skonfekcjonujesz każdy materiał i przyspieszysz 

produkcję na etapie obróbki, i gotowego produktu/aplikacji:

papiery tapety

folie OWV

banery materiały

do podświetleń

materiały

magnetyczne

ekoskóra

tkaniny

mikrofibra

materiały

płaskie

folie odblaskowe

canvasy

folie

do druku

siatki

mesh

materiały

półsztywne

papiery tapety

folie OWV

banery materiały

do podświetleń

materiały

magnetyczne

ekoskóra

tkaniny

mikrofibra

materiały

płaskie

folie odblaskowe

canvasy

folie

do druku

siatki

mesh

materiały

półsztywne

papiery tapety

folie OWV

banery materiały

do podświetleń

materiały

magnetyczne

ekoskóra

tkaniny

mikrofibra

materiały

płaskie

folie odblaskowe

canvasy

folie

do druku

siatki

mesh

materiały

półsztywne

papiery

siatki 
mesch

materiały
półsztywne

tapety

folie

materiały 
sztywne

canvasy

banery

folie 
odblaskowe

mikrofibra

tkaniny

folie OWV

ekoskóra

materiały
do podświetleń

materiały 
magnetyczne



Bezpieczeństwo Nowe możliwości



Cennik urządzeń

Plotery tnące SUMMACUT

Plotery Summa gwarantują  wydajną oraz bezawaryjną pracę i dzięki temu są podstawowym urządzeniem w wielu firmach reklamowych, drukarniach wielkoformatowych, a także pracow-

niach kamieniarskich. Znajdują również zastosowanie w wielu innych branżach. Charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, innowacyjnymi rozwiązaniami oraz łatwo-

ścią obsługi. SummaCut to podstawowa i jednocześnie sztandarowa seria urządzeń wiodącego produ centa ploterów tnących. Przystępna cena, niezawodność, zaawansowane funkcje oraz 

prostota ob sługi stanowią niepodważalne atrybuty każdego modelu. 

Summa D120R

12 900 zł*

250,91 zł** 

W ofercie również:  

Summa D60R FX - 5 500 zł*/ 106,97 zł**

Summa D60R - 6 500 zł*/ 126,37 zł**

intuicyjny
panel ste-
rowania

system 
OPOS X

funkcja
FlexCut

niezawodna
powtarzalność

moduł odci-
nający

* cena netto
** rata leasingu

20% wpłaty własnej /36 m-cy/
wykup 20%

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 KC



W ploterach SummaCut zastosowano technologię OPOS X znaną z zaawansowanych rozwiązań zastosowanych w serii S Class 2. SummaCut mogą odczytywać markery podczas cięcia kon-

turowego zarówno na materiałach standardowych, jak i odblaskowych, holograficznych lub lustrzanych, jak również na wielu różnych typach stosowanych obecnie laminatów.

Summa D160

W ofercie również:  

Summa D140R FX - 12 900 zł*/ 250,91 zł**

Summa D140R - 16 400 zł*/ 318,90zł**

19 900 zł*

386,98 zł** 

* cena netto
** rata leasingu

20% wpłaty własnej /36 m-cy/
wykup 20%

intuicyjny
panel ste-
rowania

system 
OPOS X

funkcja
FlexCut

niezawodna
powtarzalność

moduł odci-
nający



Cennik urządzeń

Plotery tnące SUMMA S CLASS 2

Summa S Class 2 to urządzenia przeznaczone dla wy magających klientów. Gwarancja stabilności prze suwu i możliwość zastosowania głowicy aktywnej, stawiają modele S Class 2 na naj-

wyższej półce ploterów rolowych. Od roku 2018, w standardzie znajduje się moduł G-Performance przyspieszający pracę operacyjną plotera do 40%.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 KC

Summa S120T

22 900 zł*

445,36 zł** 

* cena netto
** rata leasingu

20% wpłaty własnej /36 m-cy/
wykup 20%

W ofercie również:  

Summa S75T- 18 900 zł*/ 367,58 zł**

Summa S75T CAM - 23 900 zł*/ 464,84 zł**

wydajna
głowica
styczna

szybko dostępne 
konfiguracje 

użytkowników

dotykowy
panel ste-
rowania

system 
OPOS X

funkcja
FlexCut

niezawodna
powtarzalność

moduł odci-
nający



Summa S Class 2 posiada procesor o siedmiokrotnie większej mocy obliczeniowej. Kolorowy ekran dotykowy, gniazdo sieciowe, szybkie i niezawodne złącze USB oraz jeszcze szybszy czuj-

nik OPOS sprawiają, że ploter S Class 2 bez trudu radzi sobie z trudnymi zadaniami. Ploter ma nową funkcję przycinania oraz cięcia arkuszy i obecnie jest jeszcze lepiej dostosowany do 

wymogów drukarni wielkoformatowych.

Summa S160T

29 900 zł*

581,51 zł** 

* cena netto
** rata leasingu

20% wpłaty własnej /36 m-cy/
wykup 20%

W ofercie również:  

Summa S140T- 24 900 zł*/ 484,25 zł**

Summa S160T CAM - 35 900 zł*/ 698,18 zł**

wydajna
głowica
styczna

szybko dostępne 
konfiguracje 

użytkowników

dotykowy
panel ste-
rowania

system 
OPOS X

funkcja
FlexCut

niezawodna
powtarzalność

moduł  
odcinający



Cennik urządzeń

38 600 zł*

751,88 zł** 

* cena netto
** rata leasingu

20% wpłaty własnej /36 m-cy/
wykup 20%

Laminatory NESCHEN

Neschen ColdLam 1650, to laminator przeznaczony dla drukarni cyfrowych i firm o profilu Sign & Display. Maszyna została zaprojektowana do podstawowych zastosowań i szczególnie 

dobrze sprawdza się przy laminowaniu mediów samoprzylepnych o szerokości roboczej do 1,6 mb - jest najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem w rozsądnej cenie.

W ofercie również:  

Neschen EcomLam - 21  400 zł*/ 417,34 zł**

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 KC

Neschen ColdLam 1650

prędkość
pracy

kontoler
nożny

laminowanie 
na zimno

laminowanie 
roll to roll

maks.  
temperatura

eronomiczny
panel stero-

wania

podnoszony
stół

roboczy



61 200 zł*

1 191,80 zł** 

* cena netto
** rata leasingu

20% wpłaty własnej /36 m-cy/
wykup 20%

Neschen HotLam 1650 TH - jest urządzeniem odpowiednim zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych użytkowników. Posiada zaawansowany technicznie system wałków o wysokiej, 

maksymalnej sile docisku – zapewnia to doskonałe efekty przy każdej aplikacji.

prędkość
pracy

kontoler
nożny

laminowanie 
na zimno

laminowanie 
roll to roll

moduł odci-
nający

odchylane, 
samoblokujące 

wałki

maks. 
temperatura

eronomiczny
panel stero-

wania

podnoszony
stół

roboczy

Neschen HotLam 1650 TH



Cennik urządzeń

Laminatory MEFU

Laminator  MEFU MF 1700-M1 PRO jest przeznaczony do pracy zarówno na zimno, jak i na gorąco, z maksymalną prędkością laminowania do 6 m2/min. Doskonale sprawdza się nie tylko 

przy laminowaniu i zabezpieczaniu wydruków, ale także przy przemysłowym naklejaniu grafik na płyty lub pianki.

Mefu MF 1700-M1 PRO

13 900 zł*

270,31 zł** 

* cena netto
** rata leasingu

20% wpłaty własnej /36 m-cy/
wykup 20%

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 KC

prędkość
pracy

laminowanie 
na zimno

maks. 
temperatura

moduł odci-
nający



Laminator  MEFU MF 1700-F2 to najnowszej generacji laminator umożliwiający dwustronne laminowanie na zimno oraz na gorąco. Szerokość pracy urządzenia (1,6 mb) oraz maksymalna 

temperatura (120°C dla obu wałków) sprawia, że spełnia on idealnie wymogi branży reklamowej. MEFU MF 1700-F2 pracuje z maksymalną prędkością do 9 m2/min. 

Mefu MF 1700-F2

19 000 zł*

369,50 zł** 

* cena netto
** rata leasingu

20% wpłaty własnej /36 m-cy/
wykup 20%

prędkość
pracy

kontoler
nożny

laminowanie 
na zimno

silikonowe
wałki 

maks.  
temperatura

moduł odci-
nający

laminowanie 
roll to roll



Cennik urządzeń

Aplikatory BUBBLE-FREE

Bubble-Free PRO MDF jest jednym z najnowocześniejszych stołów montażowych w Europie. Umożliwia szybką i sprawną aplikację wszelkiego rodzaju materiałów samoprzylepnych na 

różne podłoża pozbawione pęcherzyków powietrza lub zagnieceń materiału. Aplikator może być wyposażony w profesjonalny trymer do cięcia. 

od 32 500 zł*
 

do 52 300 zł*

* cena netto

Możliwość zakupu w systemie 
leasingowym.

Bubble-Free PRO MDF 

Cena zależy od wybranego rozmiaru stołu oraz akcesoriów. Sczegółowe informacje u Przedstawiciela Handlowego lub na stronie www.komplementarne.pl

aplikacja bez 
pęcherzyków

powietrza

wałek antystat. 
do usuwania 

zanieczyszczeń

regulowana
wysokość

stołu

mata
ochronna

LED

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 KC



Bubble-Free PRO GLED jest przeznaczony do aplikacji materiałów samoprzylepnych na podłoża płaskie lub elastyczne bez pęcherzyków powietrza. Opcja podświetlanego stołu w technolo-

gii LED w połączeniu ze szklaną powierzchnią zapewnia precyzyjne aplikowanie grafik przeźroczystych (podświetlanych). Przy pomocy zintegrowanych urządzeń tnących KeenCut możliwe 

jest docinanie materiału na odpowiednią długość i szerokość.

od 41 500 zł*
 

do 85 900 zł*

* cena netto

Możliwość zakupu w systemie 
leasingowym.

Bubble-Free PRO GLED

Cena zależy od wybranego rozmiaru stołu oraz akcesoriów. Sczegółowe informacje u Przedstawiciela Handlowego lub na stronie www.komplementarne.pl

trymer
KeenCut

regulacja
siły nacisku

regulowana
wysokość

stołu

samogojąca 
się mata

podświetlenie 
LED

LEDLEDLED

LEDLED

LED

aplikacja bez 
pęcherzyków

powietrza

wałek antystat. 
do usuwania 

zanieczyszczeń



Cennik urządzeń

Trymery tnące FLEXA

Flexa Extrim to wydajny, szybki trymer elektryczny z samoostrzącym się obrotowym ostrzem do cięcia większości stosowanych w branży materiałów. Wysoka precyzja i duża prędkość zwięk-

sza produktywność, a do jego obsługi wystarczy jeden operator. Innowacyjny system tnący „Accu View” umożliwia wybór dwóch dostępnych trybów pracy: pierwszy - zapewnia najszybsze 

tempo pracy, drugi - gwarantuje doskonałą dokładność. Występuje w trzech szerokościach: 160, 260, 360 cm.

18 400 zł*
 

357,87 zł** 

* cena netto
** rata leasingu

20% wpłaty własnej /36 m-cy/
wykup 20%

Flexa Extrim 260

W ofercie również:  

Flexa Extrim 160- 16 500 zł*/ 320,91 zł**

Flexa Extrim 360 - 24 900 zł*/ 484,25 zł**

trymer 
półautom.

osłona zabezp. 
częsci ruchome

prędkość
pracy

system pozyc.
AccuView

kontroler 
nożny

podświetlenie 
LED

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 KC



Flexa Miura II Plus to wydajny, szybki trymer do cięcia w osi X i Y materiałów elastycznych z automatyczną korektą w osi Y. Stosowany jest również do cięcia innych materiałów i podłoży, 

takich jak papier (również papier laminowany), papier fotograficzny, durantrans, folie samoprzylepne powlekane PCW, poliester, poliwęglan, materiały odblaskowe, guma magnetyczna, 

banery (do 900g) oraz różnego rodzaju tkaniny. Występuje w dwóch szerokościach: 160, 265 cm.

107 000 zł*
 

2081,09 zł** 

* cena netto
** rata leasingu

20% wpłaty własnej /36 m-cy/
wykup 20%

Flexa Miura II Plus 160

trymer 
autom.

prędkość 
pracy

stół
roboczy

maks. tempe
ratura

samoostrzące 
się noże

dotykowy
panel ste-
rowania

niezawodna
powtarzalność

W ofercie również:  

Flexa Miura II Plus 265- 139 000 zł*/ 2703,50 zł**



Cennik urządzeń

Trymery KEENCUT

Narzędzia KeenCut pozwalają na szybkie, wygodne i bardzo dokładne cięcie takich mate riałów jak: papiery, folie, banery, tkaniny, a także spienione PCW, karton, ela styczny poliwęglan, 

polistyren czy płyty kartonowo-piankowe.  W zależności od wybranego modelu trymery posiadają podwójną głowicę, któ ra zaopatrzona jest w dwa ostrza, w tym okrągłe do cięcia tekstyliów. 

KeenCut Evolution E2 

KeenCut Sabre 2

Szerokość (mm):
1600 / 2100 / 2600 / 3100 / 3600

Szerokość (mm):
1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000

od 4 600 zł*
 

do 6 700 zł*

od 2 900 zł*
 

do 4 900 zł*

Cena zależy od wybranej szerokości trymera. Sczegółowe informacje u Przedstawiciela Handlowego lub na stronie www.komplementarne.pl

* cena netto

Możliwość zakupu w systemie leasingowym.

cięcie mat.
elastycznych

i półsztywnych

aluminiowa
podstawa

cięcie mat.
elastycznych

i półsztywnych

minimalizacja
ingerencji
operatora

cięcie  
w dwóch 

kierunkach

cięcie 
w jednym 
kierunku

cięcie
tekstyliów

cięcie 
tekstyliów

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 KC



KeenCut SteelTrak to pionowy trymer bez zasilania elektrycznego, do cięcia ciężkich, grubych, sztywnych i półsztywnych materiałów. Umożliwia płynne i ciche cięcie, bez pyłu oraz poszar-

panych krawędzi. Posiada głowice z łatwym wyborem jednego z trzech dostępnych noży.

KeenCut Simplex 

KeenCut SteelTrak

Szerokość (mm):
1100 / 1600 / 2100 / 2600 / 3100

Szerokość (mm):
1650 / 2100 / 2500 

od 1 600 zł*
 

do 2 600 zł*

od 12 300 zł*
 

do 18 200 zł*

Cena zależy od wybranej szerokości trymera. Sczegółowe informacje u Przedstawiciela Handlowego lub na stronie www.komplementarne.pl

regulowana
wysokość

stołu

frezowanie 
twardych

materiałów np. 
płyty kompozy-

towe

obrotowa 
głowica

cięcie
tekstyliów

cięcie mat.
elastycznych

i półsztywnych

cięcie mat.
elastycznych

i półsztywnych

cięcie 
szkła

* cena netto

Możliwość zakupu w systemie leasingowym.



Wybierz swoje rozwiązanie do post-finishingu 

Marka

Plotery tnące

Precyzyjny i szybki ploter tnący o 
rozsądnym obszarze roboczym, w 
rozsądnej cenie
Czujnik zczytywania:
OPOS X, Barcode, do 128 markerów, 
korekta Y-Line

Najbardziej popularny model 
Belgijskiego producenta SUMMA o 
obszarze roboczym pozwalającym 
na realizację wielkoformatowych 
projektów.  
Czujnik zczytywania:
OPOS X, Barcode, do 128 markerów, 
korekta Y-Line

Najbardziej zaawansowany techno-
logicznie ploter dostępny na rynku 
w rozmiarze kompaktowym.
Czujnik zczytywania:
OPOS X , OPOS-CAM, Barcode, 
OPOS XY, korekcja Y-Line

Flagowy model Summa S2-Class 
to najszybsze i najbardziej 
precyzyjne urządzenie dostępne na 
rynku, pozwalające na zachowanie 
absolutnej powtarzalności przy 
największych przeciążeniach ruchu 
głowicy. 
Czujnik zczytywania:
OPOS X , OPOS-CAM, Barcode, 
OPOS XY, korekcja Y-Line

Rolowe, arkuszowe Rolowe, arkuszowe Rolowe, arkuszowe Rolowe, arkuszowe

Podstawa i kosz w standardzie, 
pisak, nóż do bezpiecznego 
odcinania folii

Podstawa i kosz w standardzie,  
pisak, nóż do bezpiecznego odcina-
nia folii, kabel ethernet

Podstawa i kosz w standardzie,  
pisak, nóż do bezpiecznego odcina-
nia folii, kabel ethernet

Podstawa i kosz w standardzie, do-
stępny również z głowicą wleczoną, 
ekran dotykowy, możliwość zain-
stalowania zwijarki, automatyczne 
odcinanie arkuszy

Szerokość: 600 mm Szerokość: 1600 mm Szerokość: 750 mm Szerokość: 1600 mm 

do 1,13 m/s po przekątnej do 1,13 m/s po przekątnej do 1,41 m/s po przekątnej do 1,41 m/s po przekątnej

0-400 gram 0-400 gram 0-600 gram 0-600 gram

Max 3G po przekątnej Max 3G po przekątnej Max. 5.5G po przekątnej Max. 5.5G po przekątnej

0.1 mm na długości 8m z roli <760
lub
0.1 mm na długości 4m z roli >760

0.1 mm na długości 8m z roli <760
lub
0.1 mm na długości 4m z roli >760

0.25 mm lub 0.2% 0.25 mm lub 0.2%

Summa

Summa D60R

Summa

Summa D160

Summa

Summa S75T Summa S160T

Summa

Wymiary

Opis

Średnica rolki

Maks. prędkość 
pracy

Maks. temp.

Siła nacisku

Przyspieszenie

Dokładność

Akcesoria

Model

Maks. grubość 
materiału

Obsługa 
materiału

Czas nagrze-
wania

Neschen

Laminowanie

Laminowanie na zimno oraz 
na gorąco, precyzyjny system 
prowadzenia kontrolerem nożnym, 
aplikacja na materiały półsztywne, 
roll to roll

Laminowanie na zimno oraz na  
gorąco, precyzyjny system prowa-
dzenia kontrolerem nożnym, aplika-
cja na materiały półsztywne, roll to 
roll, możliwość pracy na najbardziej 
wymagających materiałach

Laminowanie na zimno oraz na  
gorąco, aplikacja na materiały 
półsztywne, MF 1700-F2 to lamina-
tor posiadający wszystkie najnowo-
cześniejsze rozwiązania dostępne 
w urządzeniach tego typu

Laminowanie na zimno oraz na  
gorąco, aplikacja na materiały 
półsztywne, MF 1700-M1 Pro to  
najpopularniejszy laminator MEFU

Rolowe, półsztywne Rolowe, półsztywne Rolowe, półsztywne Rolowe, półsztywne

Kontroler nożny z trybem pracy 
precyzyjnej, demontowalny stół 
roboczy

Kontroler nożny z tryberm pracy 
precyzyjnej, demontowalny stół 
roboczy, precyzyjne ustawienie 
wszystkich parametrów pracy, mo-
duł odcinający po laminowaniu

Moduł rozcinający umożliwiający 
odcinanie gotowych produktów na 
rolę, po laminowaniu

Moduł rozcinający umożliwiający 
odcinanie gotowych produktów na 
rolę, po laminowaniu

Szerokość: 1650 mm Szerokość: 1650 mm Szerokość: 1620 mm Szerokość: 1620 mm 

40 mm 40 mm  23 mm  28 mm  

140 mm 140 mm 110 mm 130 mm

70 °C 160 °C 60 °C 150 °C

8 m/min 12 m/min 6 m2/min 9 m/min

ColdLam 1650

Neschen

HotLam 1650 TH

Mefu

MF 1700-F2

Mefu

MF 1700-M1 PRO

8-14 min 8-14 min 10-15 min 10-15 min



Marka Flexa

Trymery półautomatyczne i automatyczne Trymery manualne Aplikatory

Półautomatyczny trymer pozwala-
jący na błyskawiczne i precyzyjne 
cięcie materiałów elastycznych. 
Wyposażony w AccuView - innowa-
cyjny system pozycjonowania.
Cięcie Y

Automatyczny trymer do cięcia w oby-
dwu osiach. Stworzony z myślą o reali-
zacji projektów o największym nakładzie 
z dużą powtarzalnością.  Wyposażony 
w precyzyjny system ust. położenia 
noży wzdłuż (do 0.2mm dokładności), w 
głowicę odcinającą wszerz z detektorem 
markerów, precyzyjny system śledzenia 
oraz korekcji materiału ładowanego. 
Ładowanie z roli na ruchomym wałku 
korekcyjnym. Cięcie XY

Stabilna konstrukcja umożliwia 
najbardziej precyzyjne wykroje 
na materiałach elastycznych oraz 
półsztywnych. Posiada innowacyjne 
rozwiązania takie jak system 
Lift&Hold, umożliwiające dokładne 
obustronne pozycjonowanie czy 
FlipOver, pozwalający na schowanie 
trymera pod blat roboczy gdy nie 
jest niezbędny do kontynuowania 
pracy

Trymer Sabre 2 to urządzenie o 
lekkiej lecz stabilnej konstrukcji. 
Samoregulujące zawiasy, umożli-
wiające płynne cięcie materiałów 
o różnej grubości bez ingerencji 
operatora to innowacyjne rozwiąza-
nie pozwalające zmaksymalizować 
wygodę pracy, minimalizując czas 
niezbędny na dostrojenie trymera 
pod konkretne realizacje 

Najlżejszy trymer Keencuta stwo-
rzony z myślą o realizacji zleceń o 
małym lub średnim nakładzie. Jego 
konstrukcja pozwala na szybki i 
sprawny montaż oraz demontaż w 
przypadku kiedy potrzebujemy miej-
sca na inne realizacje. Dedykowany 
dla zadań wymagających cięcie 
materiałów elastycznych, lecz z po-
wodzeniem poradzi sobie również z 
materiałami trudniejszymi

Pionowy trymer przystosowany do 
cięcia najtrudniejszych materiałów. 
SteelTrak pozwala na cięcie mate-
riałów twardych takich jak PMMA, 
PCW i wiele innych. Jest to jedyny 
trymer dostępny w tym zakresie 
cenowym, umożliwiający jednobie-
gowe cięcie szkła czy frezowanie 
warstwowych płyt aluminiowych 
bez pyłu, zanieczyszczeń, hałasu 
i zasilania

Rolowe, arkuszowe Rolowe, arkuszowe Materiały elastyczne, półsztywne, 
tekstylia

Materiały elastyczne, półsztywne, 
tekstylia

Materiały elastyczne, półsztywne 
lekkie, tekstylia w opcji

Materiały ciężkie, sztywne, 
półsztywne, szkło, kompozyty

Kosz na odpady, precyzyjny 
kontroler nożny, podświetlenie uła-
twiające pozycjonowanie, stalowa 
listwa przed obszarem roboczym 
umożliwiająca pozycjonowanie za 
pomocą magnesów

Samoostrzące noże (maks. 8 sztuk), 
zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo,
stół roboczy na użytki,  panel 
dotykowy 

Dwunarzędziowa głowica, cięcie w 
dwóch kierunkach, cięcie teksty-
liów przy użyciu noża krążkowego, 
aluminiowa podstawa, Lift&Hold 
- obustronne pozycjonowanie, 
LiftBack - możliwość złożenia
trymera pod stół 

Jednonarzędziowa głowica, cięcie 
w jednym kierunku, opcjonalne 
cięcie tekstyliów, samoregulujące 
zawiasy dostosowujące się do 
grubości ciętego materiału, mini-
malizacja wymaganej ingerencji 
operatora

Głowica Practic - w standardzie 
dedykowana do materiałów 
elastycznych, jednak dzięki swojej 
konstrukcji, umożliwia montaż 
narzędzi umożliwiających realizację 
zleceń wymagających cięcia wielu 
niestandardowych materiałów.

Głowica do cięcia szkła, V-groove 
do frezowania płyt kompozytowych, 
obrotowa głowica do natychmia-
stowej zmiany narzędzia, system 
stabilizacji urządzenia, regulacja 
teleskopowych nóg, opcjonalny 
V-groove do frezowania

Szerokość robocza:
1640 mm , 2640 mm, 3640 mm

Szerokość robocza:
1650 mm, 2650 mm 

Szerokość robocza:
1600 mm, 2100 mm, 2600 mm, 
3100 mm, 3600 mm

Szerokość robocza: 
1000 mm, 1500 mm, 2000 mm,
2500 mm, 3000 mm

Szerokość robocza: 
1100 mm, 1600 mm, 2100 mm,
2600 mm, 3100 mm

Szerokość robocza: 
1650 mm, 2100 mm, 2500 mm

1,8 mm 1,2 mm  

maks. 300 mm  

do 13 mm  do 13 mm  do 10 mm  zależy od rodzaju materiału  

100 m/min 30 m/min - 100 m/min  

Waga roli ładowanej:
maks. 60 kg 

Extrim

Flexa

Miura II Plus

KeenCut

Evolution E2

KeenCut

Sabre 2

KeenCut

Simplex SteelTrak

KeenCut

Wymiary

Opis

Średnica rolki

Maks. prędkość 
pracy

Maks. temp.

Akcesoria

Model

Maks. grubość 
materiału

Obsługa 
materiału

Najbardziej powszechny aplikator 
z najnowszej serii PRO, w swojej 
podstawowej wersji, na sztywnej 
konstrukcji, zastosowana została 
płyta MDF, która pozostaje w dal-
szym ciągu wszechstronna a przy 
tym zachowuje przystępną cenę.
Posiada możliwość zamontowania 
trymera manualnego

Flagowy model Bubble-Free. Brak 
bramy nad wałkiem aplikacyjnym, 
blat roboczy wykonany z trójwar-
stwowego szkła, podświetlenie 
LED umożliwiające najwyższą 
kontrolę jakości po aplikacji - to 
tylko niektóre z rozwiązań, które 
bezdyskusyjnie świadczą o niespo-
tykanej przewadze tego modelu 
nad innymi

Sztywne, elastyczne, półsztywne, 
płaskie, z roli, w arkuszach

Rolowe, półsztywne

Dodatkowe półki, wałki na role, nóż 
„przedłużenie ręki” umożliwiający 
pracę jednemu operatorowi, wałek 
antystatyczny do usuwania zanie-
czyszczeń, mata ochronna 2mm, 
elektr. regulowana wysokość stołu

Trymer KEENCUT, elektr.regulo-
wana wysokość stołu, wałek do 
ładowania mediów, samogojąca 
się mata 5mm lub 7mm na szkle, 
elektronicznie sterowane położenie 
wałka, regulacja siły nacisku

Szerokość: stołu:
1500 mm, 1700 mm, 2200 mm
Długośc stołu: ust. indywidualnie

Szerokość: 1620 mm 

do 60 mm  28 mm  

110 mm, 132 mm 130 mm

Bubble-Free

PRO MDF

Bubble-Free

PRO GLED



Integart Finance

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować wspar-

cie w zakresie usług związanych z zakupem urządzeń do 

post-finishingu. Zapewniamy:

• szybkie procesowanie formalności w banku

• najlepsze warunki i szybką obsługę w oddziałach 

Integart

• dedykowanych opiekunów w procesie finansowania

• finansowanie fabryczne

Zapewniamy zakup urządzeń komplementarnych 

w  każdym oddziale firmy Integart w ramach:

• zakupu za gotówkę

• kredytu kupieckiego - finansowanie do 40 000 zł

• leasingu

Tomasz Stawicki
 
tel. +48 504 222 896
finansowanie@integart.com.pl 

• 



I N T E G A R T . CO M . P L         KO M P L E M E N TA R N E . P L



INTEGART Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 1
55-330 Błonie
tel. +48 71 315 31 91 
biuro@integart.com.pl

dawid.marszałek@integart.com.pl

Skontaktuj się z nami:

Więcej informacji, zamówienia online


