Robustný zadný doraz

Nožný pedál

Používateľsky prístupná
dotyková obrazovka

Rad elektromechanických rezačiek papiera značky e-cut je najefektívnejšou voľbou pre malé tlačiarne a
digitálne štúdia. Zaručujú úžasný spôsob rezania, vďaka ktorému sme dosiahli takú vysokú
rýchlosť ako nikto iný. Počas procesu navrhovania bolo naším cieľom vyrobiť kompaktný stroj
so všetkými dôležitými vlastnosťami. Duálny zadný doraz poskytuje dlhotrvajúcu a stabilnú
presnosť rezaného materiálu a nožný pedál len podporuje jednoduchosť používania.
Vysokokvalitné ochranné bočné fotobunky boli vyvinuté pre maximálnu bezpečnosť operátora.
Nastaviteľná prítlačná sila a ľahko programovateľný všestranný softvér pomáhajú každému
operátorovi získať čo najviac zo zariadenie prostredníctvom farebnej dotykovej obrazovky.

ŠPECIFIKÁCIE
Typ stroja

e-cut 480

e-cut 520

e-cut 550

Maximálna rezná dĺžka (mm)

480

520

550

Maximálna rezná hĺbka (mm)

480

520

550

Minimálna rezná hĺbka (mm)

25

25

25

Maximálna rezná výška (mm)

70

80

80

230 V-50 Hz, 208 V -60 Hz

230 V-50 Hz, 208 V -60 Hz

230 V-50 Hz, 208 V -60 Hz

Menovitý prúd (A)

10

10

10

Kapacita (kW)

2,4

2,4

2,4

Čepeľ HSS s dlhou
životnosťou

Čepeľ HSS s dlhou
životnosťou

Čepeľ HSS s dlhou
životnosťou

Nastaviteľný tlak
a nožný pedál

Nastaviteľný tlak
a nožný pedál

Nastaviteľný tlak
a nožný pedál

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Jednofázový napájací zdroj

Rezná čepeľ
Lisovanie papiera
Zobrazenie optickej rezacej linky
Bezpečnostné prvky: ochranné bočné fotobunky,
obojručná obsluha
Používateľské rozhranie

Dotyková obrazovka
a pracovná pamäť

Dotyková obrazovka
a pracovná pamäť

Dotyková obrazovka
a pracovná pamäť

RIGO

RIGO

RIGO

Vzduchový stôl

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Rozmery stroja (D x Š x V mm)

1200 x 790 x 1450

1200 x 840 x 1450

1200 x 870 x 1450

1300 x 890 x 1550

1300 x 940 x 1550

1300 x 97 0x 1550

Rozmery stroja s bočným stolom (D x Š x V mm)

1200 x 1390 x 1450

1200 x 1440 x 1450

1200 x 1470 x 1450

Rozmery balenia s bočným stolom (D x Š x V mm)

1300 x 1490 x 1550

1300 x 1540 x 1550

1300 x l570 x 1550

Čistá hmotnosť (kg)

350

380

410

Hrubá hmotnosť (kg)

400

430

460

400

430

460

450

480

510

Operačný softvér

Rozmery balenia (D x Š x V mm)

Voliteľný

Čistá hmotnosť s bočným stolom (kg)
Hrubá hmotnosť s bočným stolom (kg)

