DF-1000

AUTOMATICKÁ FALCOVAČKA

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÝ TISK

Duplo DF 1000 je skládací automat s jedinečným způsobem vzduchového podávání a vzduchové separace jednotlivých
archů papírů. Duplo vyvinulo bezotiskový patentovaný systém vzduchového podávání prověřený v různých snášecích a
dokončovacích strojích, který aplikovalo i na skládací automat DF-1000.
DF-1000 umožňuje precizní sklad listů papíru do formátu A3. Stroj rozeznává 6 základních formátů papíru a je vybaven 5
základními druhy skladů. Je zde možné samozřejmě tvořit i vlastní druhy skladů, které lze uložit do jedné ze dvou pamětí.
Vzhledem k tomu, že je papír odebíraný shora stohů naloženého papíru, nedochází k samovolnému zaseknutí papíru při
jeho podání do stroje. Bezotiskové podávání papíru je jednoduše nastavitelné: obsluha vidí, jak se papír chová a lehce si
přestaví objem a sílu vzduchu, sílu separace, případně šikmé korigování skladu. Po poskládání archu je možné doladit
sklad přes použitím tlačítkem v přesnosti 0,1 mm a následně uložit do paměti. Standardní formáty papíru stroj
automaticky rozpozná a po navolení typu skladu se skládací kapsa sama přestaví, při použití nestandardního rozměru
papíru, obsluha nastaví jeho délku, vybere druh skladu a skládací kapsy se přestaví na požadovaný sklad.
Oddělovaní počtu poskládaných archů
Stroj je vybaven volitelným oddělovačem počtu poskládaných archů pro dosažení nízkých prostojů při vlastní výrobě i
následném balíčkování složených dokumentů.
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SPECIFIKACE DF-1000
Typ

Stolní falcovačka

Rozměry
papíru

Max. 297 x 432 mm
Min. 128 x 182 mm

Kvalita
papíru

Podávání
papíru

3 podsávané podávací pásy,
separace vzduchovými tryskami,
korekce šikmého uložení

Papír drsný, jemný, recykl,
propisovací, kreslící, křídový

Detekce
formátu
Počítadlo

Skládací
módy

Jednoduchý, dvojitý, dopisní,
Poloconcertina, concerina (Z),
brožurový
Uživatelské sklady-2 programy

Automatická pro rozměry papíru
A3, B4, A4, B5, A5, B6.
Digitální 4 číslicové s volbou přičítání
nebo odpočítávání

Sklad.dorazy
Vykladač

Automatické nastavení
Automatické nastavení

Gramáž
Kapacita

Papír 50-200g/m
2
1000 listů 80g/m

Další
možnosti

Rychlost

až 240 skladů/min.
2
(Podmínky: papír 64 g/m , A4,
jednoduchý sklad)

Korekce kapsových dorazů pro
všechny programy (36druhů),
spec.registrační funkce (max.2),
pro podélný skládací mód

Napětí
Rozměry
Váha

220-540V, 50 Hz
1277 x 534 x 497 mm (v provozu)
71 kg

2

