
Se sua empresa quer cortar com precisão, com a mais alta tecnologia, com a possibilidade de cortador

laser e nos seguintes materiais:

• Produtos adesivos

• Cartão corrugado

• Tecidos 

• Madeira 

• Metais 

• Produtos plásticos 

• E outros...

Apresentamos a mesa VersaTech2 ou VT2 que traz o futuro digital em cortes acabado, ela é realmente a

nova  geração  em  soluções  de  corte  apresentando  o  resistente,  leve  e  versátil  cortador  laser  com

velocidades de corte e exatidão realmente incríveis. Este é o último e novo modelo desenvolvido que

apresenta a eficiência e robustez em mesas de corte, que o mercado industrial e com alta exigência de

qualidade precisa. 



A mesa VT2 estabelece  novos  padrões  no acabamento  digital  principalmente com sua  aceleração e

velocidade. Utilizando novas ferramentas e softwares de fluxo de trabalho que oferecem  uma maior

eficiência e produtividade. 

Um equipamento com uma estrutura forte que garante exatidão nos cortes, sejam eles com o sistema

laser, ou com as ferramentas de facas tangenciais tradicionais. 

A empresa MCT criou a mesa digital de corte no ano 1999, e é com esta experiência juntamente com a

visão de toda a equipe da organização que foi desenvolvida a VT2. Esta incorpora múltiplas aplicações

nas  plataformas  como:  tecnologia  laser,  cortadores  rotativos,  os  mais  diversos  tipos  de  facas  entre

outros  .  Tudo  com  o  mais  completo  sistema  de  automação,  o  que  complementa  cada  uma  das

ferramentas, entregando resultados únicos e sem limitações. Tudo isto, só com a VT2!

Se seu negócio encontra se no segmento da impressão digital de grandes formatos, você precisa de um

sistema que possa ajudar a sua empresa nas novas necessidades do mercado. Experimente um serviço

com a versatilidade da Nova VersaTech2!!

 

Além disso, oferecemos um conjunto de ferramentas para maior eficiência e produtividade como são os

softwares de desenvolvimento de projetos de cortes em geral da VersaTech como o seu pacote Tiger

Pack,  que apresenta  uma grande novidade para  a  industria  de embalagens,  onde o cliente  poderá

visualizar previamente em imagens 3D como o seu desenho ficará após ser executado na VT2. 

Finalmente, todas as ferramentas necessárias para corte da CutGuru para a VT2 que permite o corte dos

mais diversos produtos.

Entre em contato:

    Representante exclusivo da MCT para América Central e América do Sul

Telefone (11) 3446-0191/ (11) 985720942

 E-mail: contacto@vimagraphics.com.br


