AUTOMATICKÝ FINISHER

DC-615 PRO

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŘEZACÍ, OŘEZÁVACÍ A RÝHOVACÍ AUTOMAT,
URČENÝ PRO PLNOBAREVNÉ DIGITÁLNÍ VÝSTUPY

DC-615 PRO je navržen pro malosériovou produkci, kde díky svým 80 pamětem dokáže pružně reagovat na změnu
výstupu. Změna programu může být zadána buď operátorem na ovládacím panelu nebo je možné použít čárového kódu,
podle kterého se stroj přestaví sám. Čárový kód obsahuje pouze číslo programu, pod kterým jsou ve stroji uloženy
veškeré informace o pozicích řezů bigů apod. Čárový kód je při operacích stroje následně odříznut.
Nakladač má kapacitu 100 mm a nakládání je zajišťováno podsávanými pásy s velkou styčnou plochou, což umožňuje
nakládat stroj směsí různorodých papírů, odlišných vlastností i gramáží.
DC-615 PRO automaticky nastaví všechna řezací kola, příčný nůž a bigovací zařízení v krocích s přesností ± 0,3 mm.
Vlastní práci zajišťují v podélném směru 2 rotační odřezávací nože a 4 rozřezávací nože a v příčném směru jedna
řezací a jedna bigovací lišta.
DC 615 PRO používá následující vybavení:
CCD snímač sloužící pro čtení čelní a boční tiskové značky případně pro čtení čísla programu při více naložených
zakázkách v nakladači
AIR KNIFE – slouží k oddělení slepených papírů z důvodu elektrostatického náboje papíru po průchodu digitálním
tiskovým strojem.
ULTRASONICKÝ SENZOR sloužící pro oddělení dvojího naložení.
JOB CREATOR + PC ARM program sloužící pro snadnější a přehlednější nastavení práce v PC, lepší správu jednotlivých
zakázek s možností téměř neomezeného počtu uložených programů (standardně 80 programů ve stroji) a PC ARM slouží
jako držák PC či notebooku.
PRODLOUŽENÝ VYKLÁDACÍ STŮL pro archy delší jak 650 mm.
VYKLADAČ na vizitky a pohlednice.

SPECIFIKACE DC-615 Pro
Velikost vstupního formátu
Způsob podávání papíru
Gramáž papíru
Min. rozměr dokončeného papíru
Počet podélných nožů
Příčný nůž
Rýhovací zařízení
Kapacita podavače
Kapacita vykladače
Paměti
Detekce
Přesnost řezu
Šířka bočního ořezu
Rozměry (D x Š x V)
Hmotnost
Napájení

min. 210 x 210 mm, max. 320 x 650 mm
vzduchem- podsávané pásy spolu se separačním rozfukem
vše samostatně nastavitelné
110 až 300g/m2
48 x 85 mm (vizitka)
2 rotační odřezávací nože a 4 rozřezávací nože
ano, až 15 řezu na arch
1 x rýhovací nástroj, až 10 řezu ma arch, 3 hloubky bigů
100 mm
100 mm
80 programovatelných pamětí
detekce dvojího podání, neodebrání, záseku
+/- 0,3 mm v podélném i příčném směru
3,2 - 55mm od okraje papíru
1600 x 621 x 10545 mm
132 kg
230V / 0,7 A 100W

