
DF-1200
AUTOMATYCZNA PODCIŚNIENIOWA FALCERKA

Podciśnieniowe pobieranie papieru
Automatyczne programowanie zadań

Kompaktowe wymiary

Listy, Broszury, Materiały mailingowe, 
Karty Menu, Zaproszenia

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation.
Duplo prowadzi politykę stałego doskonalenia rozwiązań 
i zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia 
zmian do powyższej specyfikacji.
Wydajność produkcyjna oparta jest na optymalnych 
warunkach obsługi i może różnić się w zależności  
od przetwarzanego materiału oraz warunków otoczenia. 
W ramach naszego programu stałego usprawniania 
produktów, specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Specyfikacja
Min. format papieru: 120 x 182 mm

Maks. format papieru: 311 x 457 mm

Gramatura: 53-230 g/m2

Rodzaj papieru: papier kredowy, powlekany, 
standardowy

Typy falcowania: Pojedyncze, zetka, połowa zetki, 
skrzydełko, list, podwójne równoległe, 
krzyżowe.

Pojemność podajnika: 50 mm

Detekcja podwójnych 
pobrań:

tak

Detekcja formatu 
papieru:

automatyczna

Licznik: rosnący i malejący

Detekcja błędów: brak pobrania arkusza, pusty podajnik, 
podwójne pobranie, zacięcie papieru, 
błąd formatu papieru

Funkcja interwałów / 
pakietów:

tak

Emisja hałasu: 74,3 dB

Pobór mocy: 175 W (włączony opcjonalny boczny 
nadmuch 1,8 do 0,7 A) 

130 W (odłączony opcjonalny boczny 
nadmuch: 1,3 do 0,6 A)

Waga: 66 Kg

Zasilanie: 240 V, 50/60 Hz

Wysokość: 541 mm

Głębokość: 587 mm

Szerokość: 1193 mm



Falcerka DF-1200 zaprojektowana
została przede wszystkim do obsługi
kolorowych wydruków cyfrowych,
wykorzystuje innowacyjny system
falcowania oparty na podciśnieniowym
pobieraniu papieru. To najcichsza 
falcerka podciśnieniowa w tej klasie 
rozwiązań dostępnych na rynku.

 

Zintegrowany system
podciśnieniowego pobierania arkuszy
Idealna dla obsługi cyfrowych
kolorowych wydruków, podciśnieniowa
technologia redukuje gromadzenie się
ładunków elektrostatycznych pomiędzy
arkuszami zapewniając bardziej
niezawodne i spójne podawanie. Cały
system podciśnieniowego podawania
mieści się w urządzeniu o prawdziwie
kompaktowych wymiarach. Zajmując
niewielką powierzchnię falcerka
DF-1200 daje się z łatwością zintegrować
z istniejącym systemem w każdej
przestrzeni roboczej.

Szybka konfiguracja
Sensory na tacy podawania wykrywają
standardowe formaty papieru od
A3 do A6 i ustawienia urządzenia
są automatycznie dostosowywane
w zależności od wybranego
stylu falcowania. W przypadku
niestandardowych formatów arkuszy,
długość papieru może być wprowadzana
manualnie, natomiast pozycja falcowania
zostanie na tej podstawie określona
automatycznie.

Wydruki Automatyczne wykrywanie formatu
pobranych arkuszy

7 stylów
falcowania

Pojedyncze
falcowanie

„Zetka” Skrzydełko Połowa „zetki” Podwójne
równoległe
falcowanie

Standardowe
falcowanie 
listu

Łamanie 
krzyżowe

Gotowy
produkt

Proces falcowania

Idealne dla:
A3, B4, A4, B5, A5, B6

Proces falcowania

Niezawodne działanie
Falcerka DF-1200 wykorzystuje sześć
rolek podawania, więc nawet przy
arkuszach o większej gramaturze papier
jest przetwarzany z wysoką prędkością,
z zachowaniem prostego i niezawodnego
podawania papieru. Opcjonalny system 
detekcji podwójnych pobrań zapewni 
ciągłość i poprawność produkcji.

Funkcja pakietów w zaprogramowanych
odstępach czasu wstrzymuje działanie
urządzenia, aby operator mógł zdjąć
przetworzone arkusze z tacy odbiorczej.
Jest to szczególnie pomocne, gdy
falcowanie odbywa się z wysoką
prędkością (wtedy manualne zliczanie
jest trudne), a mimo to każdy pakiet
zawiera dokładnie taką samą, właściwą
liczbę dokumentów.

Urządzenie posiada 20 programów dla prac 
niestandardowych. Operator może zapisać 
prace i przywołać je w dowolnym momencie 
produkcji. 

Maksymalna prędkość przetwarzania
wynosi 260 arkuszy na minutę, zaś
pojemność podajnika papieru 50 mm. 
Intuicyjny panel sterowania oraz automatyczna
konfiguracja sprawiają, że przełączenie
pomiędzy zadaniami to kwestia kilku
sekund.

7 typów falcowania
W urządzeniu zaprogramowano siedem
najczęściej wykorzystywanych stylów
falcowania, co znacznie przyspiesza
i ułatwia konfigurację urządzenia przy
poszczególnych zadaniach.

A3

A4

A5

A6

Prowadnice boczne w podajniku Taca odbiorczaPodajnik Panel sterowaniaDotykowy panel sterujący


