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STAWIAMY NA INNOWACJE 

Modułowy ploter frezujący ATMSolutions to nowoczesna, innowacyjna 
konstrukcja zaprojektowana tak, by zapewnić największe możliwości 
rozbudowy nawet w okresie po rozpoczęciu pracy z maszyną. Jest to 
unikatowe w skali światowej rozwiązanie, zastrzeżone przez ATMSolutions       
w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą    
w Alicante, dające możliwość nawet dwukrotnego zwiększenia pola 
roboczego bez zmiany konstrukcji bazowej, na co użytkownik może się 
zdecydować w dowolnym czasie, również po dostawie maszyny w wersji 
bazowej. 

Idea modułowych ploterów frezujących opiera się na zastosowaniu                 
w konstrukcji nowatorskiego rozwiązania m.in. specjalnego sposobu 
mocowań i połączeń, pozwalając na rozszerzenie pola roboczego                    
w przyszłości z zachowaniem wysokich parametrów obróbki.

Plotery ATMSolutions wykorzystywane są do obróbki szerokiej gamy 
materiałów zaczynając od tworzyw sztucznych, kompozytów, drewna, 
kamienia naturalnego czy różnego rodzaju pianek, gum, kończąc                     
na metalach takich jaki miedź, mosiądz, aluminium i brąz. Dzięki tak licznej 
grupie plotery frezujące ATMSolutions z pewnością świetnie odnajdą się        
w każdej branży wypełniając powierzone im zadania. Ich uniwersalność 
otwiera mnóstwo nowych możliwości i wspiera rozwój wielu przedsiębiorstw.

www.atmsolutions.pl
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PLOTERY FREZUJĄCE CNC BASIC

Plotery Frezujące z serii Basic to urządzenia, które 
doskonale sprawdzą się w branżach, takich jak 
reklama, przemysł oraz usługi. Seria ta 
charakteryzuje się przystępną ceną przy 
zachowaniu sztywnej konstrukcji oraz zastosowaniu 
wysokiej jakości podzespołów. Wdrażana jest          
nie tylko w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
ale również w dużych zakładach produkcyjnych 
przejmując dużą część zadań centrów obróbczych.

NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE AKCESORIA DODATKOWE
Inna moc wrzeciona | Agregaty kątowe | Liniowy magazyn narzędzi ATC |    
Stół podciśnieniowy | Stół hybrydowy | Serwonapędy | Zwiększony prześwit  
osi Z | Mgiełka olejowa | Odciąg wiórów | Czujnik wysokości narzędzia |  
Przystawka obrotowa | Głowica skanująca | Kontroler DSP | Inny system 
sterowania | Wanna i chłodzenie zalewowe narzędzia | Oprogramowanie 
projektowe

www.atmsolutions.pl

Standardowe 
wyposażenie

Dostępne niestandardowe konfiguracje maszyn dopasowane do zastosowań klienta.
Ostateczne parametry pracy zależne od wybranej konfiguracji maszyny.

Pompa chłodząca | Zestaw frezów | Uchwyty do materiału | Zestaw narzędzi

Zasilanie
AC 230 [V]; 
50/60 [Hz]

AC 230 [V]; 
50/60 [Hz]

230/400 [V]; 
50/60 [Hz]

230/400 [V]; 
50/60 [Hz]

System 
sterowania

NC Studio NC Studio NC Studio NC Studio

Maksymalna 
prędkość posuwu 
[m/min]

do 90 do 90 do 90 do 90

Maksymalna 
prędkość 
wrzeciona [obr/min]

24’000/40’000
/50’000

24’000/40’000
/50’000

24’000/40’000
/50’000

24’000/40’000
/50’000

Moc wrzeciona 
[kW] do 20 do 20 do 20 do 20

Rodzaj silników Krokowe Krokowe Krokowe Krokowe

Typ stołu 
roboczego

Teowy Teowy Teowy Teowy

Dokładność 
pozycjonowania 
[mm]

do 0,01 do 0,01 do 0,01 do 0,01

Pole robocze 
[mm] 1300x1500x120 1300x1800x120 1300x2500x200 1500x2000x200

Model ATMS 1315 ATMS 1318 ATMS 1325 ATMS 1520
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SERIA BASIC

Dzięki wysokiej klasy komponentom 
ruchu detale wytwarzane na ploterach 
frezujących ATMSolutions są wykonane 
z dużą precyzją a uzyskiwane 
powierzchnie odznaczają się wysoką 
jakością i powtarzalnością.

Standardowe 
wyposażenie

Dostępne niestandardowe konfiguracje maszyn dopasowane do zastosowań klienta.
Ostateczne parametry pracy zależne od wybranej konfiguracji maszyny.

Pompa chłodząca | Zestaw frezów | Uchwyty do materiału 
Zestaw narzędzi

Zasilanie
230/400 [V]; 
50/60 [Hz]

230/400 [V]; 
50/60 [Hz]

230/400 [V]; 
50/60 [Hz]

230/400 [V]; 
50/60 [Hz]

System 
sterowania

NC Studio NC Studio NC Studio NC Studio

Maksymalna 
prędkość posuwu 
[m/min]

do 90 do 90 do 90 do 90

Maksymalna 
prędkość 
wrzeciona [obr/min]

24’000/40’000
/50’000

24’000/40’000
/50’000

24’000/40’000
/50’000

24’000/40’000
/50’000

Moc wrzeciona 
[kW] do 20 do 20 do 20 do 20

Rodzaj silników Krokowe Krokowe Krokowe Krokowe

Typ stołu 
roboczego Teowy Teowy Teowy Teowy

Dokładność 
pozycjonowania 
[mm]

do 0,01 do 0,01 do 0,01 0,01

Pole robocze 
[mm] 1500x3000x200 2000x3100x200 2100x3100x200 2000x4000x200

Model ATMS 1530 ATMS 2030 ATMS 2131 ATMS 2040

www.atmsolutions.pl
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Dostępne niestandardowe konfiguracje maszyn dopasowane do zastosowań klienta.
Ostateczne parametry pracy zależne od wybranej konfiguracji maszyny.

Najchętniej 
wybierane 
akcesoria 
dodatkowe

Inna moc wrzeciona | Agregaty kątowe | Stół podciśnieniowy | Stół hybrydowy | Zwiększony prześwit osi Z | 
Mgiełka olejowa | Odciąg wiórów | Przystawka obrotowa | Głowica skanująca | Inny system sterowania | 

Wanna i chłodzenie zalewowe narzędzia | Oprogramowanie projektowe

Standardowe 
wyposażenie Pompa chłodząca | Zestaw frezów | Uchwyty do materiału | Zestaw narzędzi | Czujnik wysokości narzędzia

Pojemność 
magazynu 
narzędzi [szt.]

8 8 8 8 8

Zasilanie AC 400 [V] 
/50 [Hz]

AC 400 [V] 
/50 [Hz]

AC 400 [V] 
/50 [Hz]

AC 400 [V] 
/50 [Hz]

AC 400 [V] 
/50 [Hz]

System 
sterowania

NK105G3 NK105G3 NK105G3 NK105G3 NK105G3

Maksymalna 
prędkość posuwu 
[m/min]

do 120 do 120 do 120 do 120 do 120

Maksymalna 
prędkość 
wrzeciona [obr/min]

24’000/40’000
/50’000

24’000/40’000
/50’000

24’000/40’000
/50’000

24’000/40’000
/50’000

24’000/40’000
/50’000

Moc wrzeciona 
[kW] do 36 do 36 do 36 do 36 do 36

Rodzaj silników Serwosilniki Serwosilniki Serwosilniki Serwosilniki Serwosilniki

Typ stołu 
roboczego

Teowy Teowy Teowy Teowy Teowy

Dokładność 
pozycjonowania 
[mm]

do 0,01 do 0,01 do 0,01 do 0,01 do 0,01

Pole robocze 
[mm] 1300x2500x200 1500x3000x200 2000x3000x200 2000x4000x200 2100x3100x200

Model ATMS 1325 ATC ATMS 1530 ATC ATMS 2030 ATC ATMS 2040 ATC ATMS 2131 ATC

PLOTERY FREZUJĄCE CNC PRO
Seria PRO dotyczy profesjonalnych maszyn do zastosowań w branżach 
przemysłowych, konstrukcyjnych, odlewniczych, meblowo/stolarskich, 
reklamowych, etc. Charakteryzują się wzmocnioną oraz masywniejszą 
konstrukcją, co wpływa na wysoką dokładność oraz sztywność urządzeń. 
Zastosowanie profesjonalnych rozwiązań z zakresu sterowania zadowoli 
najbardziej wymagających operatorów. Wykorzystanie najwyższej klasy 
elementów mechanicznych oraz elektronicznych gwarantuje niezawodną 
oraz płynną, dynamiczną pracę.

www.atmsolutions.pl
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MODUŁOWE PLOTERY FREZUJĄCE CNC
Maszyna z modułową konstrukcją jest połączeniem praktyczności oraz 
użyteczności. Przystosowanie do późniejszej rozbudowy zwiększa 
funkcjonalność poprzez dostosowanie odpowiedniego wymiaru pola 
roboczego do użytkownika. Zwiększa możliwości produkcyjne maszyny przy 
zachowaniu ekonomicznych cen modernizacji. Plotery frezujące CNC ATMS 
MOD posiadają bogate wyposażenie standardowe, a w przypadku 
potrzeby zwiększenia zakresu przeznaczenia maszyny można doposażyć ją 
w dodatkowe urządzenia i akcesoria. 

Ploter frezujący CNC ATMS MOD posiada opinię o innowacyjności 
w skali świata wystawioną przez Politechnikę Warszawską.

Innowacyjna modułowa obrabiarka sterowana numerycznie 
będzie rosnąć wraz z Twoim przedsiębiorstwem.

Modułowe plotery frezujące CNC ATMS MOD to solidne                         
i niezastąpione maszyny wykorzystywane w wielu branżach, 
przeznaczone do obróbki szerokiej gamy materiałów między 
innymi drewna, materiałów drewnopochodnych, tworzyw 
sztucznych, ceramiki, kamienia naturalnego, pianek, metali 
miękkich takich jak aluminium, mosiądz, brąz, miedź.

www.atmsolutions.pl

Innowacyjny Modułowy ploter frezujący CNC ATMS MOD                    
o dostępnych podstawowych wymiarach pola roboczego:

posiada unikatową w skali światowej konstrukcję modułową, która 
daje możliwość wydłużenia pola roboczego maszyny w osi Y 
nawet o 200% powierzchni bazowej Y bez konieczności zmiany 
konstrukcji bazowej.

600x900
1200x1200
1500x2000
oraz opcji wykonania w indywidualnym rozmiarze
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PLOTERY FREZUJĄCE CNC INDUSTRIAL

Seria INDUSTRIAL stanowi urządzenia przeznaczone głównie dla 
branży przemysłowej, konstrukcyjnej, oświetleniowej, lotniczej 
oraz automotive - wszędzie tam, gdzie występuje seryjna 
produkcja i wielozmianowa praca. Seria INDUSTRIAL 
charakteryzuje się wykorzystaniem masywnej konstrukcji, 
podzespołów najwyższej klasy oraz zaawansowanych 
systemów sterowania. Urządzenia te mogą być niemal dowolnie 
rozbudowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. 

3? 4? 5? OSI - MAMY TO!

Obróbka w trzech, czterech, pięciu osiach? Żaden problem! Plotery 
frezujące ATMSolutions mogą być wyposażone w wiele różnych rozwiązań 
umożliwiających pracę w wielu osiach, przystawki obrotowe, agregaty 
kątowe, stoły uchylne i wiele innych opcji sprawiają, że maszyna jest 
idealnie dopasowana do potrzeb klienta.

Maszyny INDUSTRIAL to często rozwiązania specyficzne            
dla konkretnych branż czy strategii obróbki. Przedstawiają one 
szereg różnych typów konstrukcji i wyposażenia dlatego 
specyfikacja tych maszyn jest ściśle związana z potrzebami          
i wymaganiami naszych klientów. Każda maszyna serii 
INDUSTRIAL jest wyjątkowa, gdyż każdy nasz klient jest 
wyjątkowy.

Dostępne niestandardowe konfiguracje maszyn dopasowane do zastosowań klienta.
Ostateczne parametry pracy zależne od wybranej konfiguracji maszyny.

Najchętniej 
wybierane 
akcesoria 
dodatkowe

Inny system sterowania | Sonda renishaw | Głowica uchylno obrotowa 
(konfiguracja 5 osi) | Rewolwerowy magazyn narzędzi | Realizacja 4 osi jako 

oś C oraz oś uchylna

Standardowe 
wyposażenie

Komplet oprawek z tulejkami | Czujnik wysokości narzędzia | Centralny system 
smarowania | Odciąg wiórów | Pneumatyczne bolce pozycjonujące | Zdalna 

analiza usterki

Pojemność magazynu 
narzędzi [szt.] Indywidualna konfiguracja

Zasilanie AC 400 [V] / 50 [Hz]

System sterowania Mitsubishi

Maksymalna prędkość 
posuwu [m/min] do 120

Maksymalna prędkość 
wrzeciona [obr/min] 24’000 / 40’000 / 50’000

Moc wrzeciona [kW] do 36

Rodzaj silników Serwosilniki

Typ stołu roboczego Hybrydowy

Dokładność 
pozycjonowania [mm] do 0,01

Liczba osi funkcjonalnych 3 - 5

Pole robocze Z [mm] 500 - 1500

Pole robocze Y [mm] 2500 - 6100

Pole robocze X [mm] 1300 - 3000

Model ATMS X-AXIS

www.atmsolutions.pl



AUTOMATYCZNA ZMIANA NARZĘDZI - ATC
System automatycznej zmiany narzędzia (ATC) jest niesamowicie 
funkcjonalnym dodatkiem, który znacznie usprawnia proces obróbki. 
Wykorzystując go można zaplanować w pełni automatyczną 
obróbkę wielonarzędziową. W ofercie posiadamy liniowe magazyny 
narzędzi usytuowane na końcu obszaru roboczego maszyny                   
i magazyny rewolwerowe, które zapewniają jeszcze większe 
skrócenie czasu obróbki gdyż poruszając się wraz z bramą oferują 
najkrótszy czas dostępu do wymiany narzędzi. A może dwa typy 
magazynów w jednej maszynie ? 

Advanced Technology Machine Solutions
Plotery

FREZUJĄCE CNC

www.atmsolutions.pl

W branżach takich jak: 

przetwórstwo materiałów
stolarstwo
elektronika
reklama
automotive
lotnictwo
usługi
edukacja i wiele innych

Plotery Frezujące ATMSolutions to urządzenia 
z powodzeniem wykorzystywane w wielu 

zastosowaniach:
obróbka drewna
obróbka tworzyw sztucznych
obróbka materiałów kompozytowych
obróbka metali miękkich
obróbka kamienia naturalnego

Magazyny narzędzi to świetne rozwiązanie znacznie usprawniające i przyspieszające proces 
obróbki. Magazyny liniowe montowane są zwykle na końcu obszaru roboczego i mogą 
przechowywać od kilku do kilkunastu narzędzi. Dzięki ATC operator nie jest angażowany                   
w przezbrajanie maszyny przy obróbce wielonarzędziowej. Wymiana odbywa się w pełni 
automatycznie pozwalając zrobić więcej, w krótszym czasie.

MAGAZYN ATC - LINIOWY
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DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

W ATMSolutions dbamy by nasi klienci otrzymywali maszyny 
maksymalnie dostosowane do ich potrzeb. Dlatego nasze 
urządzenia możemy wyposażyć w szereg dodatkowych 
funkcjonalności:

adaptery rotacyjne 
osie uchylne
osie ustawcze z agregatami kątowymi, nożami oscylacyjnymi, 
agregatami wiertarskimi
systemy skaningowe
systemy odbierające/podające materiał do obróbki
stoły t-owe, hybrydowe, podciśnieniowe lub z przyssawkami
liniowe lub rewolwerowe magazyny narzędzi
systemy odciągowe
odgrodzenia pracy maszyny
specjalizowane oprogramowanie automatyzujące pracę 
i wiele innych.

Wykorzystane wysokiej jakości systemy prowadnic 
w połączeniu z zaawansowanymi napędami 
cyfrowymi dają gwarancję płynnej i powtarzalnej 
obróbki. Bezszczotkowe wrzeciona zapewniają 
stabilną oraz cichą pracę, nawet przy najwyższych 
obrotach. Mogą też zostać doposażone                       
w automatyczne stopy odciągowe i systemy 
odpylające. Dzięki czemu nasze maszyny są            
nie tylko wydajne i niezawodne, ale również 
przyjazne dla środowiska pracy.

Rozbudowane, ale przy tym intuicyjne i przyjazne                    
w obsłudze systemy sterowania usatysfakcjonują zarówno 
operatorów doświadczonych, jak i tych, którzy zaczynają 
przygodę z CNC. Obsługa najpopularniejszych formatów 
instrukcji obróbki umożliwia współpracę z szerokim 
wachlarzem oprogramowania projektowego. Poza 
odpowiednim sterowaniem dobieramy również 
oprogramowanie CAD/CAM dostosowane do potrzeb 
zakładu.

www.atmsolutions.pl
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Wyposażenie

PLOTERÓW FREZUJĄCYCH CNC
SILNIKI KROKOWE, HYBRYDOWE CZY SERWO?

Wybór rodzaju napędu maszyny ma kluczowe znaczenie dla jej możliwości i precyzji 
obróbki. Do podstawowych zastosowań i pracy z materiałami łatwo-skrawalnymi 
wystarczającymi mogą okazać się silniki krokowe. Dla osób wymagających 
większych dokładności i prędkości pracy proponujemy napędy hybrydowe bądź 
serwo oferujące o wiele lepsze możliwości pozwalając na frezowanie niezwykle 
precyzyjnych detali w o wiele szerszym spektrum materiałów.

MAGAZYN ATC - KARUZELOWY/REWOLWEROWY

Magazyny karuzelowe mocowane są zazwyczaj na bramie maszyny. 
Magazyn porusza się w jednej osi razem z wrzecionem co sprawia, że 
czas dostępu głowicy do narzędzi jest o wiele krótszy dzięki czemu 
wydajność czasowa obróbki wkracza na zupełnie nowy, wyższy poziom.

PINY BAZUJĄCE

Praca z dużymi arkuszami materiału i konieczność ich precyzyjnego 
zamocowania względem osi pracy maszyny może być uciążliwa.               
Z pomocą przychodzą nam jednak pneumatyczne piny pozycjonujące 
umieszczone na bokach stołu roboczego. Dzięki nim, w prosty sposób 
uzyskujemy szybkie i powtarzalne ułożenie materiału.                                      
A co najważniejsze, równoległe do osi ruchu wrzeciona.

SYSTEMY CHŁODZENIA NARZĘDZI - CHŁODZENIE ZALEWOWE

Chłodzenie zalewowe polega na zanurzeniu obrabianego detalu            
w chłodziwie, dzięki czemu podczas obróbki narzędzie jest przez cały 
czas chłodzone. Zapewnia to wydajne i równomierne chłodzenie 
zarówno narzędzia jak i obrabianego materiału.

STREFY PODCIŚNIENIA

Mocowanie materiału na stole roboczym jest jeszcze 
skuteczniejsze dzięki zastosowaniu stołu podciśnieniowego 
podzielonego na strefy. Wyłączenie podsysu                                   
w niewykorzystywanych strefach zapewnia jeszcze lepsze 
mocowanie obrabianego elementu na aktywnej strefie.

www.atmsolutions.pl



Advanced Technology Machine Solutions
Wyposażenie
PLOTERÓW FREZUJĄCYCH CNC

SYSTEMY CHŁODZENIA NARZĘDZI - MGŁA OLEJOWA

Utrzymanie właściwej temperatury narzędzia podczas pracy jest bardzo istotne    
dla uzyskania wysokiej jakości powierzchni i krawędzi oraz utrzymaniu dużej 
żywotności narzędzia.. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie mgiełki olejowej, czyli 
systemu który rozpyla na obszar obróbki chłodziwo pomagające utrzymać 
właściwą temperaturę pracy.

SYSTEMY CHŁODZENIA NARZĘDZI - 
DYSZA ZMRAŻAJĄCA

Inną możliwością jest wykorzystanie chłodzenia 
powietrzem za pomocą dyszy zmrażającej. 
Zasada działania dyszy polega na kierowaniu 
powietrza z dużą prędkością do rurki wirowej, gdzie 
następuje rozdzielenie powietrza na jego dwa 
strumienie - zimny (kierowany na narzędzie) oraz 
gorący (wyrzucany z drugiej strony).

CENTRALNY SYSTEM SMAROWANIA

Do poprawnej, płynnej pracy konieczne jest 
utrzymanie prawidłowego stanu prowadnic. 
Zastosowanie centralnego układu 
smarowania gwarantuje, że odpowiednia 
ilość lubrykantu zostanie dostarczona             
do układu ruchu. Scentralizowana jednostka 
ułatwia konserwację dzięki wykorzystaniu 
jednego zbiornika i kontrolera                              
do dostarczenia smaru do wszystkich 
elementów maszyny.

GŁOWICE UCHYLNO-OBROTOWE I AGREGATY KĄTOWE

Głowice uchylne i agregaty kątowe wykorzystujemy gdy nasz 
proces wymaga obróbki materiału z wielu stron bez zmiany 
zamocowania. Różne rozwiązania i konstrukcje rozszerzają 
możliwości ploterów trój- i wieloosiowych pozwalając wykonywać 
niezwykle złożone kształty.

www.atmsolutions.pl
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TASK
PLOTERY FREZUJĄCE CNC TASK
ATMSolutions oferuje również różnego typu maszyny specjalne, których konstrukcja 
i wykorzystane technologie ściśle odpowiadają wybranemu zastosowaniu                    
i wymaganiom klienta. Są to maszyny przystosowane do szybkiego i precyzyjnego 
wykonywania konkretnych zadań. W ATMSolutions dokładamy wszelkich starań, 
aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, włącznie z realizacją 
indywidualnych zamówień.

IndustrialMill2 został wyposażony opcjonalnie           
w 2 niezależnie poruszające się głowice, uzbrojone 
w osłony oraz chłodzenie narzędzia cieczą. Dzięki 
takiej konstrukcji możliwe jest wykonanie bardziej 
zaawansowanych projektów w aż 2-krotnie 
krótszym czasie oraz skrócenie czasu wytwarzania 
seryjnych fabrykatów. Ploter IndustrialMill2 
pozwala także na optymalizację przestrzeni parku 
maszynowego, oraz minimalizację kosztów 
związanych z produkcją i konserwacją urządzenia.

PLOTER PRZEMYSŁOWY 18X25 K
INDUSTRIALMILL2

Zasilanie AC 400 [V] / 50 [Hz]

System sterowania Syntec

Maksymalna prędkość 
posuwu [m/min] 25

Liczba głowic 2

Moc wrzeciona [kW] 3,2

Dokładność 
pozycjonowania [mm] 0,05

Przestrzeń robocza [mm] 1800x2500x300

Ploter przemysłowy IndustrialDrill skonstruowany 
dla potrzeb linii produkcyjnej paneli meblowych.  
Przestrzeń robocza została wyposażona w układ 
mocujący wykorzystujący szczelinę powietrzną. 
Każda z 4 par siłowników jest w pełni dostosowana 
do szybkiego przezbrajania oprzyrządowania:        
w prosty sposób można zmienić odległości między 
mocowaniami co pozwala na prawidłowe 
zabezpieczenie obrabianych paneli. Ilość 
obrabianych elementów ogranicza jedynie 
długość robocza stołu.

PLOTER PRZEMYSŁOWY 12X24 NM
INDUSTRIALDRILL

Zasilanie AC 230 [V] / 50 [Hz]

System sterowania Syntec

Maksymalna prędkość 
robocza [m/min] 20

Moc wrzeciona [kW] 3,5

Rodzaje silników serwosilniki

Mocowanie cylindry mocujące: 8 szt.

Dokładność 
pozycjonowania [mm] 0,05

Główny stół roboczy 500x2440

Całkowite pole robocze [mm] 1220x2440

Ploter przemysłowy ATMS IndustrialMillFeeding 
skonstruowany został do wielonarzędziowych 
zadań przy wytwarzaniu produktów. Jest 
urządzeniem w pełni zastępującym linię 
produkcyjną - długość stołu podającego, 
roboczego i odbierającego wynosi razem aż 8000 
mm. Ruchoma rama, wraz z 9-pozycyjnym 
agregatem wiercącym, oraz podajnikiem 
pozwalają na zaawansowaną obróbkę blatów          
i arkuszy meblarskich o różnorodnych projektach. 

PLOTER PRZEMYSŁOWY 12X24
INDUSTRIALMILLFEEDING

Magazyn narzędzi rewolwerowy: 8 szt. 
liniowy: 5 szt.

Zasilanie AC 400 [V] / 50 [Hz]

System sterowania Syntec

Liczba narzędzi
1 głowica frezująca HSD + 
1 głowica wiercąca 9-pozycyjna

Maksymalna prędkość 
robocza [m/min] 30

Moc wrzeciona [kW] 9

Rodzaj silników serwosilniki

Dokładność 
pozycjonowania [mm] 0,05

Pole robocze [mm] 1220x2440

Zaprojektowany do obróbki kamieni, marmurów, 
minerałów, granitów, piaskowców, lastryko, gipsów, 
itp… w takich branżach, jak: górnictwo, rękodzieło     
i sztuka, zdobnictwo, kamieniarstwo. 

Wymienne wrzeciono wraz z zamkniętym układem 
chłodzenia doskonale sprawdzają się przy 
obróbce małoseryjnej zapewniając przy tym 
wysoką niezawodność grawerowania, oraz 
pozwalając na łatwe przezbrojenie głowicy. 
Oprogramowanie wraz z wykorzystanym układem 
narzędzi pozwala na osiągnięcie szerokiej gamy 
stosowanych procesów przetwórczych,                      
od nadawania kształtu do obróbki wykańczającej, 
poprzez grawerunek, cięcie i szlifowanie.

PLOTER PRZEMYSŁOWY 30X15 K
INDUSTRIALMILLCOVER

Magazyn narzędzi liniowy: 18 szt.

Zasilanie AC 400 [V] / 50 [Hz]

System sterowania Syntec

Maksymalna prędkość 
robocza [m/min] 40

Moc wrzeciona [kW] 11

Rodzaj silników serwosilniki

Dokładność 
pozycjonowania [mm] 0,05

Pole robocze [mm] 3000x1500

www.atmsolutions.pl
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WYKWALIFIKOWANI SPECJALIŚCI
ATMSolutions to grupa wykwalifikowanych doradców                 
i specjalistów oferujących sprzęt najwyższej jakości. 
Każdego klienta traktujemy priorytetowo i staramy się, aby 
czas realizacji zamówienia był najkrótszy na rynku, a jakość 
produktów na najwyższym poziomie.

LEADER INNOWACJI I TECHNOLOGII
Obrabiarki ATMSolutions wielokrotnie zyskiwały uznanie      
w oczach klientów i znawców branży. Ich wysoka jakość 
oraz precyzja obróbki uzyskane przez zastosowanie 
podzespołów renomowanych marek zaowocowały 
licznymi zdobytymi medalami i nagrodami. Dzięki swej 
niezawodności oraz intuicyjności i prostocie obsługi nasze 
obrabiarki zyskały również wiele nagród przyznanych 
przez wybór konsumentów.

ROZWÓJ FIRMY
ATMSolutions jest polską firmą produkcyjną. Początki firmy 
opierały się na sprzedaży mini frezarek, a wraz z szybkim 
rozwojem oferta została poszerzona o urządzenia laserowe, 
znakowarki, plotery frezujące, wycinarki plazmowe, wycinarki 
fiber, tokarki, aż po wycinarki wodne i centra obróbcze.

Wsparcie
TECHNICZNE

Szybki serwis
W POLSCE

Profesjonalne
SZKOLENIA

Terminowość
DOSTAWY

Największa w Polsce
LISTA REFERENCYJNA KLIENTÓW

Nowoczesne
TECHNOLOGIE

Szybkie
WYCENY

Wysokiej jakości
KOMPONENTY

Łatwość
OBSŁUGI

GWARANCJA
www.atmsolutions.pl
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ATMSolutions Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki

www.atmsolutions.pl

     info@atmsolutions.pl          +48 22 299 07 02

SPRAWDŹ INNE NASZE MASZYNY

WYCINARKI FIBER WYCINARKI WODNE CENTRA OBRÓBCZEPLOTERY LASEROWE


