INTEGROVANÝ SKLÁDACÍ SYSTÉM

DIFS

URČENÝ PRO ROZŠÍŘENÍ AUTOMATICKÝCH FINISHERŮ DUPLO DC-445 A DC-645

Duplo DIFS je navržen speciálně pro dokončovací operace po digitálním barevném tisku, kde rozšiřuje možnosti
finišerů DC-445 a DC-645 o základní sklady. V jednom průchodu je tedy dokument ořezán, rozřezán, bigován, perforován
a následně složen na jeden ze 7 základních způsobů. Skládací modul je vybaven dvěma noži a umožňuje skládat archy
o maximální gramáži 350 g/m2 .Tento způsob skládání skládacími noži, odstraňuje praskání toneru typického problému
pro konvenční kapsové skládací stroje. Výstup je realizován do vysokokapacitního vykladače s možností slučování
rozřezaných produktů v předem stanovené sekvenci, což redukuje další práci operátora.
Integrovaný skládací systém tvoří ve své podstatě pět modulů, které jsou vyrobeny pro rozšíření možností finisherů
DC-645 a DC-445. Další moduly DIFS tvoří dva vysokokapacitní stahovače a křížový dopravník, který umožňuje sloučit
tiskové aplikace ve správné sekvenci. Tímto způsobem je možné vyrábět vizitky, CD booklety, skládané pohlednice, dopisy,
menu, brožury a letáky v jednom jediném průchodu.
Základní údaje:
! Navrženo pro digitální tisk
! Inline skládání ořezaných a bigovaných dokumentů z finišerů DC-445 a DC-645
! Skládání a stahování do 350 g/m2
! Automatické nastavování během několika vteřin - řízeno finisherem
! Programování z PC určeného pro DC 645
! Úhledné vysokokapacitní stohování pro rozsáhlé a navazující operace
! Řešení několikanásobného výstupu z jednoho papíru
! Slučování několikanásobného výstupu do jednoho stohu
! Umožňuje zpracování sekvenčně tříděného tisku
! Až 24 konfigurací v souladu s pracovními požadavky.
! Flexibilní systém umožňuje rekonfiguraci v řádu minut
! Systém pro DC-445 může být snadno upgradován pro DC-645

SPECIFIKACE DIFS
Maximální formát papíru
Minimální formát
Rychlost
Gramáž papíru
Počet skladů
Počet skládacích paternů
Příslušenství

370 x 480 mm ( hotová složená brožura)
48 x 85mm (hotová složená brožura)
45 listů /min
2
110 - 350 g/m
2 skládací nože
7 druhů
Krátký stohovač, (kapacita 200mm)
Dlouhý stohovač (kapacita 400m)
Křížový dopravník pro slučování sekvenčního tisku
Nástavba krátkého stohovače pro rozměry nad 475mm

