
Toepassingen

Mutoh’s betaalbare ValueCut snijplotters bieden alle 

denkbare toepassingsmogelijkheden voor profes-

sionele signmakers: Traditioneel vinyl snijden voor 

belettering, contour snijden van voorgedrukte stickers 

en het snijden van afzonderlijke stickers met behulp 

van de doorsnijfunctie.

Product Highlights

Snijbreedtes: 610 mm (24.01”) – 1320 mm (51.96”) – 1830 mm 

(72.04”)

Voor gebruik thuis, op kantoor of professionele signmakers

Optimale snijkwaliteit: snijmessen van hoge kwaliteit en 

innovatieve tangentiale simulatiemodus

Uitstekend mediatransport tot 10 m

Uitstekende prestaties: snelheden tot 1530 mm/s, versnelling tot 

4,2 G en mesdruk tot 600 g

Automatische registratieherkenning vereenvoudigt het contour 

snijden van vooraf bedrukt materiaal
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Multifunctionele snijplotters voor 
Professionele Signmakers

ValueCut is een performante snijplotterreeks, speciaal 

ontworpen voor professionele signtoepassingen. De 

Mutoh ValueCut-serie biedt de beste snijkwaliteit met 

een uitstekend mediatransport en is verkrijgbaar in 

drie modellen, namelijk ValueCut 600, ValueCut 1300 

en ValueCut 1800.

De betaalbare ValueCut snijplotters zijn klaar voor 

perfect teamwork met elke printer die in staat is te 

printen op PVC voor het contoursnijden van 

voorgedrukte signs en stickers. Wat voor signmateriaal 

u ook moet verwerken, met de snijmessen van hoge 

kwaliteit maakt u steeds perfecte signs en is het 

uitpellen kinderspel. Dankzij de ingebouwde 

innovatieve tangentiale simulatiemodus kunt u tevens 

zeer kleine letters en ingewikkelde grafische vormen 

uitsnijden en ook bij dikkere materialen perfecte 

snijresultaten behalen.
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ValueCut Serie Snijplotters

1080 mm/s

1530 mm/s

3.0 G

4.2 G

600 g
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Belangrijkste Technische Specificaties

Aandrijfmechanisme

Snijtechnologie

Mestypen - Bovenste Hoek / O�set

Grafische Taal

Micro-grit frictievoeding / 

digitaal gestuurde servomotor

Sleepmes

25° / 0.25 mm, 42° / 0.175 mm, 45° / 0.25 mm, 60° / 0.25 mm

HP-GL, HP-GL/2

Energieverbruik

Voeding

Data

Interface / Input Bu�er

Specificaties Media

Mediabreedte

(rol & vel)

Max. Snijbereik

Max. Dikte Media

Aandrukrollen

ValueCut 600

50 - 770 mm

610 mm

0.8 mm
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ValueCut 1300

50 - 1594 mm

1320 mm

0.8 mm
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ValueCut 1800

300 - 1900 mm

1830 mm

0.8 mm

6

ValueCut Series

Prestaties

Max. Snelheid (axiaal)

Max. Snelheid (diagonaal)

Versnelling (axiaal)

Versnelling (diagonaal)

Max. Mesdruk

 

Afmetingen Toestel

Breedte x Diepte x Hoogte

Gewicht

ValueCut 600

930 x 490 x 414 mm

37.2 kg

ValueCut 1300

1754 x 667 x 1166 mm

61 kg

 

ValueCut 1800

2170 x 750 x 1166 mm

105 kg

Standaard Items

Stand*, media opvangmat*, laadsysteem voor rolmedia, meshouder, balpenhouder, mes 45° (rode dop), veiligheidsmes, 

snijmat en FlexiSTARTER™ 10-software.
(*: optioneel voor VC-600)

Meegeleverde Software

Bij de ValueCut wordt een speciaal voor Mutoh vervaardigde versie van het program-

ma FlexiStarter™ 10 van SAi geleverd. Dit is een volledig opmaakprogramma voor tekst 

en a�eeldingen voor 64-bits Windows Win7. Met FlexiStarter™ kunt u tegelijkertijd 

snijden en ontwerpen. De export functionaliteit maakt het mogelijk designs te maken 

voor afdruk op om het even welke printer – RIP combinatie.

100-240 V AC - 50/60 Hz 

Auto-switching / Max 110 W

Serial & USB 2.0 / 4 MB

 Made in Japan Contour Cut Team Player Easy Operation 24” - 72” Wide

24” - 72” 


