
 

Lp. Nazwa  Opis urządzenia poligraficzne   
Ilość J.m 

1 Ploter tnący  

Ploter tnący: 

- stojak z kółkami i podajnikiem na folię 

- kabel USB i COM, 

- zasilacz 

- zawierający obrotowy nóż tnący 

- trzy rolki dociskowe  

- panel LCD z modułem sterującym 

- uchwyt pod pisak, 

- zestaw noży zapasowych (typ ROLAND) 

- wbudowane porty LPT, RS232 oraz USB 

- szerokość robocza 630 mm (minimalna szerokość materiału 

55 mm; maksymalna szerokość materiału 720 mm) 

- oprogramowanie - program ARTCUT - bez ograniczeń 

czasowych w najnowszej wersji - na płycie CD z instrukcją, 

sterownikami USB, sterownikami urządzenia i instrukcją 

obsługi 

1 szt 

2 
Lupki 

poligraficzne 

Lupka poligraficzna 

- składana z podstawką utrzymującą optymalny odstęp od 

oglądanego przedmiotu 

- oprawa z tworzywa 

- soczewki z tworzywa PXM pokrytego twardą powłoką  

- soczewka dodatkowo powinna posiadać powłokę 

antystatyczną  

- powiększenie 8x 

- rozmiar soczewki 16 mm 

- 30 dpt 

- wysokość 35 mm 

- pole robocze podstawy 20 x 20 mm 

10 szt 

3 
Bigówka 

perforówka 

Sposób obsługi - ręczny, 

Konstrukcja - metalowa, 

Stół roboczy dla formatu min. A3 

Parametry bigowania: 

Szerokość robocza: 320 mm 

Gramatura papieru: 400 g/m2 

Format papieru: A3 

Kąt bigowania: 0-90 ° 

Szerokość big: 1,2 / 1,8mm 

Parametry perforowania: 

Szerokość robocza: 320 mm 

Gramatura papieru: 250 g/m2 

Kąt perforacji: 0-90 ° 

Waga: do 13 kg 

Wymiary: 470 x 370 x 160 mm 

 

1 Szt 

4 
Proofer 

cyfrowy 

Proofer cyfrowy: 

Drukowanie przy użyciu tuszów o kolorach:  biały, zielony, 

pomarańczowy, magenta, żółty, cyjan, czerń fotograficzna, 

1 Szt 



 

  

Minimalna wielkość kropel:  3,5 pl 

Konfiguracja dysz:  360 dysz czarnych, 360 dysz na kolor 

Formaty papieru:  A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17" 

(43,2 cm), 24" (61,0 cm) 

Grubość papieru:  0,08 mm - 1,5 mm 

Wymagane wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający, 

instrukcja montażu w języku polskim, oprogramowanie 

(CD), Instrukcja obsługi w języku polskim (CD) 

Współpraca co najmniej z następującymi systemami 

operacyjnymi: Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, 

Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, 

Windows XP x64, 

Wymagane:  Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 1.1 typu B, 

Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), wyświetlacz 

LCD 

Rozdzielczość drukowania:  1.440 x 1.440 DPI 

Gwarancja: 24 miesiące 

5 
Zszywarka 

drutem 

Wymagana jest profesjonalna maszyna introligatorska 

dwugłowicowa z możliwością rozbudowy do 4 głowic,  

- powinna posiadać mechanizm zszywania większej liczby 

kartek (do 100 kartek) zszywkami klasycznymi i zszywkami 

z oczkiem, 

- wymagana możliwość użycia zszywek z oczkiem bez 

dodatkowego osprzętu, 

- powinna posiadać wysięgnik stołu zwiększający odległość 

bazowania, 

- waga – do 30 kg, 

- parametry zszywacza:  

 sposób nakładania materiału – ręczny,  

 ilość zszyć – min. 93/min,  

 pojemność magazynka: 300-400 szt.,  

 wysięg zszywania grzbietowego – 298 mm tj. zeszyt 

formatu A3, po rozłożeniu A2,  

 wysięg zszywania blokowego – 215 mm,  

 rozstaw osi zszywek – min 48 mm, 

 płaskie zamykanie zszywek, 

- wymagana samoczynna regulacji siły docisku przy zmianie 

grubości pakietu zszywanych kartek, 

- w zestawie powinny znaleźć się zszywki: 

- 24/6 - 5 op. 

- 24/10S - 2 op. 

- 26/8 - 3 op. 

- RI 24/8 - 1 op. 

- gwarancja – min. 12.miesięcy, 

- instrukcja obsługi w języku polskim, - transport wliczony w 

cenę. 

1 Szt. 


