SNÁŠECÍ VĚZ

ESPÉR DM-19
MARKETINGOVÁ SNÁŠEČKA

NOVÁ KONCEPCE V DIRECT MARKETINGOVÉM SNÁŠENÍ
Unikátní stroj DUPLO Espér DM-19 byl navržen vzhledem ke vzrůstající poptávce po kompletaci
rozmanitých marketingových materiálů před jejich distribucí.Letáky, brožurky, odpovědní zásilky, to
vše Espér snese do kompletu obsahujícího až šestnáct odlišných typů reklamních materiálů, který
následně vloží do složkové obálky a připraví tak vše pro distribuci v novinách, poštovních obálkách
nebo pro ruční roznášku dům od domu.
OD VOLNÉHO DOKUMENTU KE KOMPLETNÍ SADĚ
Každá pozice může být naložena jiným typem tiskoviny. Tiskoviny jsou sneseny do sad a podány do
poslední stanice s obálkami. Obálka, která může být sama o sobě direct-mailingovou tiskovinou, či
adresnou složkou, je nato přeložena kolem volných dokumentů.Kompletní sada je poté stohována a
následně dopravena do příhodné pracovní výšky pro další operace.Jasný a srozumitelný řídící panel
soustavně podává obsluze informace o komplexním stavu přístroje a také o množství zásilek.
VYNIKAJÍCÍ OVLÁDÁNÍ
Testovací mód odebírání umožňuje jemné vyladění práce každé pozice pro zajištění maximálního
výkonu.Přísun materiálu z každé požadované pozice je optimalizován patentovanou funkcí "Just
Timing", srovnávající hrany listů před podáním a zajišťující jednotné odebírání a vyrovnání všech
obtížně zpracovávatelných materiálů.Dokumenty od formátu dopisnice po A3, volné, či složené a silné
až do 2 mm jsou tak sneseny do složkové obálky do celkové maximální tloušťky až 7 mm.
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VYSOKÁ PRODUKTIVITA
Díky své vysoké operační rychlosti až 7800 sad/hod. je Espér navržen pro rychlou produkci masivních
direct marketingových kampaní. Non-stop produkce je umožněna díky způsobu nakládání za provozu
stroje, čímž odpadá ztrátový čas.Pro další urychlení produkce je možno naložit 2-8 pozic stejným
materiálem a naprogramovat stroj do kaskádového snášení, kdy po vyprázdnění jedné pozice začíná
pracovat další. Tento způsob je užitečný hlavně při potřebě zpracování velkého množství několika typů
nebo při snášení silných, či složených materiálů, které vyžadují častější doplňování.
ZÓNOVÉ PROGRAMOVÁNÍ
Espér DM-19 nabízí jako příslušenství programovatelný "balíčkový" systém k zajištění direct
marketingových potřeb odlišného počtu sad pro různé distributorské oblasti. Může zde být
naprogramováno až 297 odlišných množstevních programů.Např. když máte 150 různých distributorů,
kteří požadují odlišné množství sad, jednoduše naprogramujete 150 programů s požadovaným
množstvím pro každého distributora. Jakmile Espér zkompletuje jeden program, automaticky se
zastaví a umožní odebrání balíčku ze stohovače před započetím dalšího programu
ZARUČENÁ PŘESNOST
Detektory umístěné v celém systému neustále monitorují operační kondici každé pozice. V případě
nepodání, prázdné pozice, zaseknutí papíru nebo plného stohovače se Espér okamžitě zastaví a
obsluha je upozorněna zvukovým signálem.

SPECIFIKACE

Počet pozic
Kapacita pozice
Tloušťka dokumentu
Tloušťka sady
Rozměry dokumentu
Rozměry obálky
Rychlost
Detekce
Provoz

Rozměry (v x d x š)
Váha
Napájení

SNÁŠECÍ VĚŽ ESPÉR DM-19

19
55 mm
Spodní 2 pozice - max.2mm, ostatní max.1 mm
max. 7 mm
100x150mm až A3
B5 až B3
4200 až 7800 sad/hod.
Neodebrání, prázdná pozice, zaseklý papír
Časování podávání a skladu
Testování podávání
Funkce JUST TIMING
Kaskádové nebo jednoduché podávání
Funkce výstupu papíru
pohyb vřed/vzad nízkou rychlostí
Otevření a zavření skládací pozice
1373x765x1733mm (v provozu)
433 kg
240V/ 50HZ (780W)

