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Ready to Get Started ?

Segera install driver Rhinotec RC Xa-Series yang terdapat 
di dalam kemasan atau kunjungi website www.rhinotec.co.id 
untuk mendownload driver mesin cutting plotter Rhinotec.

 
Jangan lupa segera aktifkan akun Rhino Explore-mu 

dengan memasukan kode akses eksklusif yang diberikan. 

Ikuti petunjuk registrasi yang tertera di www.rhinoexplore.com
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Welcome
Cutting Plotter Rhinotec RC Xa-Series dibuat secara khusus un tuk melengkapi kebutuhan para 
pelaku bisnis di industri sablon digital. Berbagai macam kreasi dapat dihasilkan menggunakan 
mesin cutting plotter Rhinotec RC Xa-Series. Dibuat untuk memberikan kemudahan, kecepatan,
dan kenyamanan dalam melengkapi kebutuhanmu mesin cutting plotter Rhinotec RC Xa-Series
ini adalah solusi terbaik bagi kebutuhan produksi yang semakin complex

Rhinotec RC Xa-Series merupakan cutting plotter terbaik produksi Rhino Indonesia, yang dilengkapi
dengan tampilan  futuristik, fitur-fitur canggih, serta performa mesin yang lebih stabil dan cepat. 
Selain itu, mesin terbaru Rhinotec RC Xa-Series ini sudah
dilengkapi dengan kemampuan auto-contour, sehingga tidak lagi diperlukan software 
pendukung untuk melakukan proses contour cut. Kalian juga bisa menikmati akses 
eksklusif ke Rhino Explore, dengan mengakses kode aktivasi yang kalian dapatkan 
di dalam kemasan mesin Rhinotec RC Xa-Series.

Have a great journey!

Rhino Indonesia Team 
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What’s in The Box ?
•   Rhinotec RC Xa-Series Machine 

•   Rhinotec Cutter Blade – 300, 450, and 600 

•   USB Cable 

•   COM Cable 

•   Power Cable 

•   Stand Floor 

•   Stand Floor Wheels 

•   Plotter Holder

•   Blade Holder 

•   CD Driver 

•   Welcome Book 

•   Rhino Explore Activation Code 
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Function Buttons

Repeat

Menu

Menu

Power

Enter

Pause

Test

Reset

Origin

Origin

Berfungsi untuk merubah pilihan 
menu pada layar mesin.

Berfungsi untuk 
menghidupkan / mematikan 
lampu LED pada mesin.

Memberikan perintah untuk 
memberhentikan / melanjutkan 
proses cutting pada mesin.

Berfugsi untuk me-restart mesin 
cutting dalam keadaan menyala.
Hal ini tidak akan merubah 
pengaturan sebelumnya pada mesin.

Mengulang proses cutting 
pada mesin (hanya file terakhir 
yang terbaca pada mesin). 

melakukan tes kedalaman 
cutting pada material yang 
dipilih (mesin akan memotong 
bentuk kotak kecil).

Menyimpan semua pengaturan
yang sudah ditentukan

Mengatur arah gerak
holder pada mesin.

Memunculkan menu lain
yang tersedi pada mesin.

Masuk ke sistem utama
pada mesin.

Berfungsi untuk kembali ke 
pengaturan default dan 
mengkonfirmasi pengaturan
yang telah ditentukan

+

Menu Reset

+

Mengembalikan menu pada 
settingan awal / menu 
koordinat X&Y

Menu Pause

+

Coordinat
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Simple and Effortless Process

Buat desain yang diinginkan melalui software des ain seperti Corel Draw, Ai, Flexi, 
atau SignCut. Pastikan gambar yang dihasilkan sudah memiliki format vector. 
Jangan lupa mirror gambar terlebih dahulu. Kalian bisa memanfaatkan konten-konten 
grafis yang tersedia di Rhino Explore ya!

Pilih bahan yang akan digunakan dalam project yang akan dikerjakan. Mesin cutting 
plotter Rhinotec RC Xa-Series mampu memotong bahan jenis glossy dan matte
dengan ketebalan hingga 500 mm.

• Create Your Design 

• Choose Your Material

Mulai proses cutting menggunakan mesin Rhinotec RC Xa-Series. Mesin ini sudah
dilengkapi dengan sistem auto-contour yang mampu memotong langsung 
pola desain yang sudah tercetak pada material yang digunakan. Selain itu, 
Rhinotec RC Xa-Series mampu memotong bahan hingga ukuran terkecil 2,5 mm.

• Cut It With Rhinotec RC Xa-Series 

Setelah melewati proses cutting, hasilnya bisa langsung digunakan sesuai dengan 
kebutuhan project yang sedang dikerjakan. 

• Ready To Use
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Explore The Ideas
Kamu bisa mendapatkan akses eksklusif ke berbagai konten grafis kreatif  yang 
tersedia di Rhino Explore. Caranya mudah, tinggal register dan masukkan kode aktivasi
 yang kamu dapatkan saat membeli mesin cutting plotter Rhinotec RC Xa-Series. 

Rhino Explore merupakan one-stop akses ekslusif bagi kalian pengguna setia produk Rhino, 
untuk membantu kebutuhan bisnis custom-mu. Dapatkan akses tanpa batas ke ratusan
gambar, font, dan konten siap pakai untuk mewujudkan desain impian. Kalian bisa download 
berbagai sumber inspirasi kreatif sesuai keinginan, dengan berlangganan Rhino Explore. 
Temukan dan jelajahi ribuan desain eksklusif yang dipilih oleh Tim desain terbaik Rhino 
untuk menunjang bisnis custom-mu. Kreativitas tanpa batas dimulai disini!
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Supporting Buddies
Mesin Cutting Rhinotec RC Xa-Series dapat mendukung software-software desain seperti 
Corel Draw, Adobe Illustrator, Flexi, dan SignCut. Semua desain yang akan diproses 
menggunakan mesin cutting Rhinotec RC Xa-Series harus memiliki format vector, 
karena mesin Rhinotec RC Xa-Series hanya membaca garis atau line.
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Projects
Mesin cutting Rhinotec RC Xa-Series mampu menghasilkan cuttingan sempurna yang 
presisi untuk hampir semua jenis kreativitas yang kamu butuhkan. 
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Stickers
Mesin Rhinotec RC Xa-Series juga dapat 

digunakan untuk memotong bahan stiker. 

Kamu bisa permanis tampilan motor atau 

kendaraan lainnya dengan desain stiker 

yang sedang hits. Dengan kemampuan 

auto contour cut, mesin ini dapat dengan 

mudah memotong material yang sudah 

dicetak sebelumnya. 

Heat Transfer Film / Polyflex
Mesin cutting Rhinotec RC Xa-Series dapat 

digunakan pada bahan polyflex atau 

heat transfer film, untuk menghasilkan 

beragam kreasi  pada produk-produk 

Apparel seperti t-shirt, topi, celana, 

sepatu, dan beragam item fashion lainnya.
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Cards
Selain stiker dan polyflex, mesin cutting 

Rhinotec RC Xa-Series juga dapat digunakan 

untuk membuat kartu ucapan buatanmu 

sendiri. Sentuhan personal bisa kamu 

sesuaikan dengan keinginanmu. 

Home Decor
Menghias rumah dan kamar tidur menjadi 

lebih mudah dengan bantuan mesin cutting 

Rhinotec RC Xa-Series. Kemampuan untuk

memotong berbagai jenis material yang

dapat diaplikasikan pada benda-benda 

seperti bantal, selimut, dekorasi dinding, 

dan beragam benda lain yang dapat 

memperindah rumah dan ruanganmu.
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Polyflex Printables
Dilengkapi dengan sistem auto-contour cut, 

mesin Rhinotec Rc Xa-Series dengan mudah 

memotong bahan yang sudah dicetak. 

Tanpa software tambahan, kamu bisa langsung 

melakukan produksi pada bahan polyflex printable 

yang kamu miliki. 

Art and Craft
Mesin cutting Rhinotec RC Xa-Series juga 

dapat menunjang kebutuhan kreatifmu 

di bidang art & craft. Kamu bisa menghasilkan 

prakarya seperti scrap book, scrap frame, 

dan berbagai hasil karya unik lainnya. 
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Rhino Parts & Rhino Tools
•   Cutter Blade

•   Blade Holder

•   Plotter 

•   Axis Steel

•   Cutting Base 

•   Rhino Art Knife

•   Rhino Classic Weeder

•   Rhino Tweezer

•   Rhino Weeding Table

•   Rhino Squeegee

•   Rhino Circle Cutter

•   Rhino Polyflex Remover

•   Rhino Cutting Mat



20



Cutter Blade
Berfungsi untuk memotong material yang dipilih. Terdapat 3 jenis mata pisau 
yang akan didapatkan, cutter blade 30o, 45o, dan 60o

Parts
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Holder Blade
Tempat untuk meletakkan mata pisau.

22



Plotter
Pena untuk menggambar pada media yang akan dicutting
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Axis Steel

Axis Steel
Berfungsi untuk menjepit media yang akan dicutting
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Bantalan Cutting
Alas yang digunakan agar mata pisau tidak bersentuhan langsung dengan badan mesin
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Rhino Tools
Untuk melengkapi semua kebutuhanmu, Rhino juga menyediakan berbagai macam 
alat-alat pendukung yang mampu menunjang dan mempermudah pekerjaanmu. 
Rhino Tools hadir untuk memberikan solusi terbaik. 
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Rhino Art Knife 
Rhino Art Knife merupakan alat bantu untuk memotong berbagai
jenis material, seperti stiker, polyflex, kertas, dan beragam jenis bahan lainnya. 
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Rhino Classic Weeder
Rhino Weeding Tool merupakan alat bantu yang digunakan untuk mencungkil
bagian polyflex yang tidak terpakai, setelah proses cutting. Alat ini dapat membantu 
proses peeling bahan polyflex menjadi lebih mudah. Hadir dalam 2 pilihan bentuk,
yaitu lurus dan bengkok, kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhanmu. 
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Rhino Tweezer
Rhino Tweezer merupakan alat bantu untuk mengangkat dan menjepit sisa bahan 
polyflex yang menempel pada masking. Terdapat 2 pilihan Tweezer yang tersedia, 
yaitu lurus dan bengkok, kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhanmu. 
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Rhino Weeding Table
Rhino Weeding table merupakan meja yang dilengkapi dengan 3 mode pencahayaan
dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna. Alat ini dapat mempermudah
proses peeling bahan polyflex yang sudah dicutting. 
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Rhino Squeegee
Rhino Squeegee merupakan alat bantu untuk memasang masking pada bahan polyflex/stiker. 
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Rhino Circle Cutter
Rhino Circle Cutter merupakan alat untuk memotong bentuk lingkaran 
dengan berbagai ukuran diameter. Alat ini dapat digunakan untuk 
memotong art paper, art carton, stiker, polyflex, dan berbagai jenis 
material lainnya. 
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Rhino Polyflex Remover 
Rhino Polyflex Remover merupakan spray khusus untuk membantu 
melepaskan bahan polyflex yang sudah menempel di bahan kain. 
Terkadang kesalahan dapat terjadi saat proses produksi berlangsung, 
untuk menghindari kerugian produksi, kamu bisa menggunakan spray 
ajaib ini untuk melepaskan bagian polyflex yang salah di produkmu. 
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Rhino Cutting Mat
Rhino Cutting Mat merupakan alas untuk membantu proses die-cut 
menggunakan mesin cutting. Produk ini juga dapat membantu menahan 
material yang akan dicutting, agar tidak bergeser saat proses cutting berlangsung. 
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REFERENCE

Untuk membantu melengkapi kebutuhan produksimu, kami menyediakan beberapa 
referensi untuk mempermudah kamu mendapatkan supply bahan baku dengan mudah. 
Kamu bisa kunjungi website-website di bawah ini :

www.rhinoindonesia.com 

Dapatkan info terbaru seputar produk, promosi, dan kegiatan Rhino Indonesia.

www.rhinotec.co.id 

Dapatkan info terupdate seputar mesin-mesin terbaru Rhinotec, produk blank consumable,

dan Rhino Tools.

www.rhinoflex.co.id

Dapatkan  info terupdate seputar bahan heat transfer film/polyflex kualitas terbaik dari Rhino. 
Beragam jenis bahan Rhinoflex tersedia untuk melengkapi kebutuhanmu.



www.rhinoexplore.com
Dapatkan akses eksklusif ke ratusan konten

grafis kreatif terbaik, mulai dari fonts, mock-up,
template, gambar, dan berbagai kreasi lainnya.

www.youtube.com/rhinoindonesia
Dapatkan video unboxing, tutorial, serta tips 

dan tricks menarik untuk mempermudah 
proses produksimu.

www.instagram.com/rhinoindonesia
Info seputar kegiatan, produk terbaru, dan events 

bisa kalian dapatkan di media sosial kami.

www.facebook.com/rhinoindonesia
Info terupdate juga bisa kamu dapatkan 

dengan mengunjungi Facebook Page kami.


