
íprùmyslové øezac  systémy



Aristomat CL “Competition Line”

základní øada strojù s výborným pomìrem cena / výkon, vhodná pro nasazení, pøi kterém 
není požadována nejvyšší rychlost, ale flexibilita a vysoká kvalita øezu. Doporuèujeme ji 
pøedevším pro oøezávání sítotiskových pøedloh pomocí systému Print’N’Cut, pro øezání 
vinylových a reflexních fólií v oblasti signmakingu a výroby dopravního znaèení. Provedení 
1317CL je také velmi oblíbeným modelem v oblasti kartonážní výroby a vzorkování obalù. 
Neumožòuje pøipojení  frézky a multinástrojových hlav øady V a vyšších.

Aristomat SL “Standard Line”

øada SL vychází ze stejné koncepce jako øada CL. Má zvýšenou rychlost, zesílené vývìvy a 
možnost pøipojení vìtšího množství pøíslušenství vèetnì conveyoru a odvíjecích èi 
navíjecích systémù.. Doporuèujeme ji pro nasazení tam, kde je požadována vyšší rychlost 
øezu a ovládání všech systémových funkcí z vestavìné konzoly. Má pracovní plochu 
koncepce matrix, poskytující vysokou efektivitu fixace materiálu o menším rozmìru. 

Aristomat TL “Technology Line”

moderní øada strojù Aristo s bezdrátovou ovládací konzolou. Urèena pro nároèné aplikace, 
pøi nichž je požadována robustnost konstrukce a kvalitní, rychlý øez. Stroje této øady jsou 
ovládány pomocí softwarové aplikace Cutter Control Panel, která je lokalizována do 
èeského jazyka a nabízí pohodlné, intuitivní ovládání všech funkcí systému. Systému mùže 
obsahovat i integrovanou kameru pro snadný oøez tištìných pøedloh. Stroje jsou 
dodávány s výkonnými vývìvami a pracovní plochou typu matrix, která zajistí dokonalou 
fixaci øezaného materiálu.

Aristomat GL “Grand Line” /Aristomat  LFC “Large Format Cutter”

ultimativní øada strojù Aristo pro nekompromisní nároky ve výrobì. Urèena pro nároèné 
aplikace, pøi nichž je hlavní prioritou maximálnì rychlý øez. Stroje této øady jsou ovládány 
pomocí softwarové aplikace Cutter Control Panel, která je lokalizována do èeského jazyka 
a nabízí pohodlné, intuitivní ovládání všech funkcí systému. Systému mùže obsahovat i 
integrovanou kameru pro snadný oøez tištìných pøedloh. Stroje jsou dodávány s 
výkonnými vývìvami a pracovní plochou typu matrix, která zajistí dokonalou fixaci 
øezaného materiálu.

Aristomat - typové øady
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Formáty:
Nákres zobrazuje v souèasnosti dostupné 
velikosti pracovních ploch v osách x (délka) a y 
(šíøka). Další formáty jsou dostupné na zakázku.

Využitelná pracovní plocha:
Je závislá na výbavì stroje, tyto informace jsou 
dostupné na vyžádání.

Výbava stroje:
Aristo nabízí rùzné druhy výbavy v závislosti na 
požadavku produkce:
 - dopravníkový pás (conveyor)
 - odkládací stùl
 - nakládací stùl
 - automatické podavaèe, odvíjeèe a navíjeèe
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standardní
øezací hlava

pneumatická
øezací hlava

pneumatická
øezací hlava 2T

Multihlava IV
OT.M.P.

Multihlava IV
OT.T.T.M.P.

Multihlava V
A7z

frézovací zaøízení HF frézovací zaøízení motorické koleèko nùž pro šikmý øez Infracrease+ automatické oko

nástrojové hlavy a pøíslušenství



Multihead V-A7z je velmi výraznou inovací z dílny 
ARISTO Graphic Systeme GmbH & Co. KG., tradicního 
výrobce stolových plotrù.

Nejvýznamnìjším prvkem je servomotorem ovládaná 
osa Z, která výraznì rozšiøuje možnosti i rozsah 
použití multinástrojové hlavy. Díky ní je zvýšen 
prùchod pod ramenem a je možné øezat materiály až 
do tlouš�ky 50 mm. Multihead V-A7z je vybavena 
funkcí automatické kalibrace materiálu, øezací 
podložky i nástrojových pozic. Kterýmkoli nástrojem je 
možné øezat v libovolném poètu úrovní, což dovoluje 
zpracovávat materiály výraznì tvrdší a houževnatìjší. 
Naprosto ideální je tato funkce pøi požadavku na 
kvalitní rilování, kdy se pøi nìkolikaprùchodovém 
zpracování hladké a vlnité lepenky dosahuje 
jednoznaènì kvalitnìjšího výsledku.

Ruku v ruce s výše zmínìnými funkcemi jde i 
integrovaná databáze materiálù, ve které se ukládají 
veškerá nastavení jednotlivých nástrojù, rychlosti, 
hloubky, poèty prùchodù, typy nožù a rilek, vèetnì 
pneumatických tlakù. Uložené záznamy je možné 
kdykoli aplikovat do ovládacího SW stroje a tak jedním 
kliknutím nastavit všechny potøebné parametry pro 
kvalitní zpracování konkrétního materiálu.
Souèástí hlavy mùže být i kamera pro zamìøení 
natištìných oøezových znaèek.

Výhod nové Multihlavy lze užívat na každém stroji 
Aristomat z øad TL a GL. 

1. prùjezd

2. prùjezd

3. prùjezd

K borcení materiálu dochází postupnì,
výsledkem je kvalitnìjší ril.

automatická kalibrace
nástrojových pozic a

mìøení tlouš�ky materiálu

� pøesné nastavení 
hloubky rilu nebo øezu

ve více prùjezdech

� integrovaná databáze
materiálù a jejich 
øezných podmínek

�

elektronické nastavení
všech parametrù øezu,
vèetnì tlaku na nástroj

� 7 nástrojových pozic
k dispozici v rámci
jedné multihlavy

�

?oscilaèní tangenciální øezací

?tangenciální øezací/rilovací

?tangenciální øezací/rilovací

?pero 1 

?pero 2

?laserové ukazovátko

?kamera

volitelnì:

?v-nùž pro øezání pod úhlem

?HF frézovací hlava

Multihead V - A7z
multifunkèní hlava s motoricky ovládanou osou Z



Aristomat - technické specifikace

akcelerace*

rychlost*

vnitøní pamì�

prùchod pod ramenem

pøisávání

stat. opakovatelnost

pohonný systém

datový formát

napìtí

datové rozhraní

ovládání

bezpeènost/certifikáty

prostøedí

max. 0,7 G max. 1,1 G max. 1,1 G max. 2 G

ARISTOMAT CL ARISTOMAT SL ARISTOMAT TL ARISTOMAT GL

max. 700 mm/s max. 1400 mm/s max. 1130 mm/s max. 2300 mm/s

400 kB v závislosti na PC

max. 35 mm max. 46 mm max. 55 mm

±0,02 mm ±0,02 mm ±0,08 mm

1,1 kW nebo 3 kW
vakuové vývìvy;
manuálnì 
nastavitelné 
vakuové zóny DIN

1,1 kW až 5,5 kW
vakuové vývìvy;
manuálnì 
nastavitelné
zóny DIN, pásy 
nebo matrix

rozdìlení matrix, 
ovládané manuálnì
nebo elektronicky

5,5 kW / 2 x 5,5 kW
vakuové vývìvy

3 kW - 2 x 5,5 kW
vakuové vývìvy;

digitální servomotory digitální AC servomotory

HPGL kompatibilní, s rozšíøenou sadou pøíkazù

230 V, 50/60 Hz, 16 A s vývìvou 1,1 kW;
400 V, 3 fáze, 50 Hz s vývìvou 3 kW

400 V, 3 fáze, 50 Hz;
16 A s vývìvou 3 kW, 20 A s vývìvou
5,5 kW, 32 A s vývìvou 2 x 5,5 kW

RS 232 C/V.24; 25 pinù

PC software CutterControlPanel,
na systému Windows XP, lokalizován
do èeštiny. Mobilní konzola.

Integrovaná klávesnice s víceøádkovým
displejem.
Jazyky: angliètina, nìmèina, francouzština

Tlaèítko nouzového
zastavení.
CE certifikováno

Tlaèítko nouzového zastavení; svìtelná bariéra;
zastavení pøi kolizi. CE certifikováno

+10°C až +30°C
relativní vlhkost vzduchu 40 - 80%

*dostupné pouze s odpovídajícími nástrovými hlavami a vybavením



Conveyor - dopravníkový pás - slouží k transportu øezaného materiálu, jak pro øezání archù, tak 
materiálu v rolích

Odvíjecí a navíjecí zaøízení  - bývá nedílnou souèástí systémù, urèených pro øezání materiálu v 
rolích

PLC - znaèí pracovní plochu stroje, rozšíøenou o odkládací plochu. V praxi se na podobných 
systémech pracuje tak, že po vyøezání kompletní pracovní plochy jsou výøezy pøesunuty conveyorem 
na odkládací plochu, kde je s nimi dále nakládáno (separace, úpravy).

SheetFeeder - automatický podavaè, sloužící k zajištìní bezobslužného, plnì automatizovaného 
provozu. Ke své práci vyžaduje vybavení stroje conveyorem.

Automatické oko - kamerový systém k pøesnému zamìøení pozice pøedtištìného materiálu. Slouží 
ke kompenzaci nepøesností pøi tisku a zakládání/pozicování materiálu.

Èteèka èárového kódu - zajiš�uje automatické naètení øezaného souboru po sejmutí èárového 
kódu

Frézovací zaøízení - je pøipojitelné jako pøídavné zaøízení, napø. k Multinástrojovým hlavám.  
Umožòuje frézování nebo jeho souèasnou kombinaci s jinými øezacími operacemi.

InfraCrease - Infra lampa pro nahøívání "kartonplastù" pøed rilováním. Její použití zaruèuje 
schopnost rilování komùrkových plastù bez pamì�ového efektu.

Bevel Cut - nùž pro øezání pod úhlem, obvykle používán pro zajištìní ohybu voštinových materiálù, 
jako je Xanita / X-board.

Aristo projektor - projektor, promítající na prac. plochu stroje øezané soubory, v jejich reálné 
velikosti a pozici. Slouží pro snadnìjší využití zbytkù nebo materiálù nepravidelných tvarù.

Stolek pro PC - stolek s vnitøním prostorem pro uložení ovládacího PC, designem sladìný se stroji 
øad Aristomat TL a GL.

Svìtelné bariéry - nedílná bezpeènostní souèást pojezdu strojù øad SL, TL a GL.

Ultrazvukový kolizní systém - bezpeènostní systém, který zajiš�uje zpomalení, pøípadnì zastavení 
stroje pøi pouhém pøiblížení osob k pracujícímu stroji

Aristomat - volitelné pøíslušenství

odvíjecí zaøízení

SheetFeeder



Spoleènost Aristo byla založena roku 1862 za úèelem výroby matematických a 
geodetických pomùcek. Dlouhá tradice pøinesla Aristu vynikající reputaci pøi výrobì 
koordinátografù, logaritmických pravítek a elektronických kalkulátorù.

Aristo se stalo vùdèím inovátorem na poli grafického zpracování dat pomocí plotrù, 
digitizérù a aplikovaných systémù. Už v roce 1959 byl pøedstaven první poèítaèovì 
øízený plotr, nazvaný ARISTOMAT. Tehdy byly stroje pouhými kreslícími plotry - 
dnešní generace strojù Aristomat se stala univerzálními XY roboty.

Dnes je Aristo pøedním výrobcem špièkových, rychlých øezacích systémù a 
pøesných digitizérù. Znaèka Aristo je chránìná v mnoha zemích celého svìta.

Spoleènost HaWe systems zastupuje Aristo na èeském trhu již od roku 1992. 
Bìhem uplynulých let si na zdejším trhu vydobyla silnou pozici, která reflektuje 
postavení a kvalitu znaèky Aristo.

HaWe systems, s.r.o. je dodavatelem špièkových øezacích technologií pro tvarové 
zpracování plochých materiálù všemi souèasnými technologiemi tj.

- øezání nožem
- laserovým paprskem
- frézováním
- plazmovým paprskem
- vodním paprskem

Všechny technologie jsou poèítaèem øízené plotry, respektive CNC systémy, jejichž 
otevøená architektura umožòuje spolupráci se všemi prùmyslovými standardy CAD/CAM.

Za více než 12 let naší èinnosti jsme nainstalovali a podporujeme více než 170 systémù v 
Èeské republice, na Slovensku, v Polsku, Maïarsku aj.

HaWe systems je plnì vybaveným technologickým centrem. Disponujeme vlastními 
technologiemi tj. plotry a CNC stroji ve vlastním pøedvádìcím centru, které slouží 
výhradnì pro nalezení optimálního øešení každé požadované aplikace ze strany 
zákazníka.

Samozøejmá je i pohotovostní zásoba náhradních dílù pro zajištìní vysoce kvalitního 
servisu provádìného techniky pravidelnì školenými pøímo u výrobcù technologií.

Pro velkou vìtšinu odvìtví jsou námi dodávané technologie typickým výrobních 
prostøedkem jako napø. obalový a kartonážní prùmysl, zpracování døeva, výroba svìtelné 
reklamy, výroba prostøedkù na podporu prodeje POS/POP, velkoformátový digitální tisk, 
signmaking – výroba klasické reklamy, výroba elektronických obvodù, zpracování plastù 
a technických textilií, letecký prùmysl, zpracování laminátù a mnohé další.

nástrojové hlavy a pøíslušenství

HaWe systems s.r.o., Železnièní 4A, 772 11 Olomouc
Tel: +420 588 499 123, Fax: +420 588 499 356

email: hawe@hawe.cz
www.hawe.cz
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