
 

 

Διευκρινήσεις για τον υπολογισμό τελικών τιμών 

 Οι τιμές των CNC μηχανημάτων που ανακοινώνονται σε αυτό το site δεν 

περιλαμβάνουν τα έξοδα συσκευασίας (ξυλοκιβώτιο και εσωτερικές ξύλινες ενισχύσεις) 

για την ασφαλή μεταφορά τους, καθώς και τα μεταφορικά έξοδα από τη Γερμανία στην 

Ελλάδα. Ενδεικτικά, τα έξοδα αυτά για τη μηχανή High-Z S-400 είναι 217,50€ ενώ για τη 

μηχανή High-Z S1400/T είναι 421,25€. 

 Τα μεταφορικά έξοδα δεν είναι συγκεκριμένα για έναν τύπο μηχανής. Προκύπτουν 

όμως με ακρίβεια και είναι δεσμευτικά κατόπιν της επιλογής των αξεσουάρ για κάθε 

συγκεκριμένη εφαρμογή. Συνεπώς, το ύψος των μεταφορικών εξόδων είναι δεσμευτικό 

μόνο κατά την έκδοση της τελικής προσφοράς προς τον πελάτη. 

 Οι τιμές των CNC μηχανημάτων αναφέρονται στο βασικό εξοπλισμό και δεν 

περιλαμβάνουν το τελικό στοιχείο επενεργείας που μπορεί κατ’ επιλογή να είναι 

κλασικό router, router με δυνατότητα αυτόματης αλλαγής εργαλείου, σταθερό μαχαίρι 

χάραξης με ελατήριο απόσβεσης επιφανειακών ανωμαλιών, εφαπτομενικό μαχαίρι 

χάραξης φύλλων (χαρτόνι, βινύλιο, περμανίτης κ.τ.λ.) με οδηγό από teflon για σταθερό 

βάθος, παλινδρομικό εφαπτομενικό μαχαίρι με δύο επιλογές βάθους για κοπή φύλλων 

από εξαιρετικά εύκαμπτα υλικά, πολύστροφο μοτέρ με λειτουργία πεπιεσμένου αέρα, 

τρισδιάστατος αναγνώστης μορφής αντικειμένων (3D Laser Scanner), αλλά και 

οποιοσδήποτε επενεργητής διατίθεται από τον ενδιαφερόμενο και συνεπώς δεν είναι 

απαραίτητη η αγορά του. 

 Στις τιμές των μηχανών περιλαμβάνεται το λογισμικό οδήγησης WIN PCNC Light με τιμή 

125,21€ +ΦΠΑ και δυνατότητα 2D κατεργασιών (διατρήσεις, σταθερό βάθος 

φρεζαρίσματος). Απαιτείται παράλληλη θύρα LPT1 για τη σύνδεση υπολογιστή και 

controller. Προτείνεται για απλές εφαρμογές. 

 Η τιμή του λογισμικού οδήγησης WIN PCNC Economy είναι 257,98€ +ΦΠΑ (διαφορά 

132,77€ +ΦΠΑ) και παρέχει πλήρη δυνατότητα 3D κατεργασιών (π.χ. εκκλησιαστικά 

ανάγλυφα, αγαλματίδια, 3D prototyping). Απαιτείται παράλληλη θύρα LPT1 για τη 

σύνδεση υπολογιστή και controller. Προτείνεται για όλες τις εφαρμογές. 

 Η τιμή του λογισμικού οδήγησης WIN PCNC USB είναι 347,90€ +ΦΠΑ (διαφορά 222,69€ 

+ΦΠΑ) και παρέχει δυνατότητα 3D κατεργασιών όπως και το WIN PCNC Economy. 

Απαιτείται θύρα USB για τη σύνδεση υπολογιστή και controller. Προτείνεται για όλες τις 

εφαρμογές και παρέχει επιπρόσθετες λειτουργίες για άνετη χρήση και απεικόνιση 

προγραμμάτων. 

 
 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων,  
Για τη CNC-Step Hellas, 
Στράτος Βλαχάκης. 
(Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε.) 


