TLAÈIARENSKÉ A KNIHÁRENSKÉ ZARIADENIA

Cyklos DC 320
ryhovací stroj
Ryhovací stroj DC 320 je vhodný na jednoduché alebo dvojité ryhovanie
svadobných oznámení, pozvánok, jedálnych lístkov, letákov a ïa¾ších
typov reklamných tlaèovín, hlavná prednos zariadenia je možnos
využitia dvojitého ryhovania v dvoch pozdåžnych rýh vzdialených od
seba 7 mm jedným pohybom. Pracovná šírka ryhovacieho stroja je 320
mm, èo umožòuje spracováva papier až do formátu SRA3. Pomocou
excentrickej páky je možné ¾ahko ryhova papier až do hrúbky 350 g/m2.
Na zariadení je možné tiež ryhova len jednou ryhou. Prestavenie
dorazových koliesok, ktoré vymedzujú vzdialenos ryhy od okraja
papiera je jedoduché a presné.

Špecifikácia

CYKLOS DC 320

MAX. PRACOVNÁ ŠÍRKA :
MAX. HMOTNOST PAPIERA :
ŠÍRKA RYHY :
ROZSTUP RÝH:
VÝŠKA STROJA :
ŠÍRKA STROJA :
DLŽKA STROJA :
HMOTNOST STROJA :

320 mm
350 g/m2
1,2 / 1,4 mm
7 mm
330 mm
367 mm
530 mm
9,4 kg

Cyklos RPM 350
rotaèný perforovací stroj
Rotaèný perforovací stroj s frikèným podávaním papiera, pracovnou
šírkou 350 mm a rýchlosou podávania až 8.160 hárkov papiera za
hodinu. Perforovanie prebieha pomocou sady protichodých kolieèok.
Pomocou týchto nástrojov je možné prevádza 1-5 rovnobežných
perforácii jedným prechodom papiera cez stroj. Efektívny a ekonomický
stroj navrhnutý pre úpravu väèšieho poètu hárkov papiera. Zariadenie
obsahuje vysúvací nakladací a vykladací stôl. Je možné nastavi jemné
pozdåžne doladenie papiera na vstupe a tiež pomocou príložníkov
uhlové nastavenie korigovania vstupu papiera do stroja.

Špecifikácia

CYKLOS RPM 350

MAX. PRACOVNÁ ŠÍRKA :
MAX. HMOTNOST PAPIERA :
MAX. POÈET PERFOROVACÍCH KOLIEÈOK :
KAPACITA NAKLADACIEHO STOLA :
MAX. RÝCHLOS :
MIN. VZDIALENOS MEDZI PERFORÁCIOU :
VÝŠKA STROJA :
ŠÍRKA STROJA :
DLŽKA STROJA ( pracovná ) :
HMOTNOST STROJA :
NAPÄTIE :

350 mm
80 - 250 g/m2
5
30 mm
8.160 hárkov/hod.
10 mm
270 mm
490 mm
1080 mm
18,3 kg
220V / 50Hz
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