DC-745

DOCUCUTTER
WIELOZADANIOWE URZĄDZENIE
DO OBRÓBKI DOKUMENTÓW CYFROWYCH
Szybka i prosta obsługa
Cięcie, rozcinanie, bigowanie
i perforacja w jednym przebiegu
Wizytówki, pocztówki, okładki, kupony,
bilety, materiały marketingowe

Docucutter DC-745 to najbardziej wydajne
urządzenie Duplo w grupie rozwiązań
do bigowania, cięcia, perforacji,
rozcinania.
Model DC-745 został stworzony
i udoskonalony w oparciu
o doświadczenie modelu DC-645.
Głównym założeniem przy pracy
nad DC-745 był nie tylko wzrost jego
wydajności ale również rozwój jego
możliwości produkcyjnych przy obsłudze
zróżnicowanych aplikacji.
Dzięki DC-745 możesz produkować
aplikacje szybciej i z większą precyzją
wykonania. Sterowanie urządzeniem z PC,
zintegrowany system rozpoznawania
obrazu i w pełni automatyczna praca
urządzenia tworzy jedną całość:
„Automatyczną precyzję”

DC-745 może być sterowany za pomocą
komputera. Oprogramowanie Job Creator
zapewnia łatwą i szybką wizualizację prac,
które mogą być przechowywane
w pamięci komputera lub bezpośrednio
wysyłane do DC-745. Zapisane prace mogą
być w dowolnym momencie przywołane
przez operatora i uruchomione
do produkcji. Prace również mogą być
programowane bezpośrednio na maszynie
poprzez panel kontrolny, bardzo prosty
i intuicyjny w użyciu.
Model DC-745 posiada wysokiej pojemności
podajnik podciśnieniowy (150 mm). Jest on
wyposażony w powietrzny nóż separujący,
dodatkowy, boczny nadmuch powietrza,
12 taśm pobierających. Dzięki takiej
technologii radzi sobie bardzo dobrze
z wydrukami cyfrowymi, które niejednokrotnie bywają zdeformowane i naładowane
elektrostatyką.

1. Pobieranie arkuszy od góry stosu z separacją powietrzną, boczną i czołową.
2. Czytanie parametrów zadania z kodu kreskowego, automatyczna korekcja przesunięcia obrazu
		3. Perforacja całego arkusza, perforacja fragmentaryczna
			4. Perforacja, mikroperforacja, bigowanie wzdłużne, mikrobigowanie
				5. Obcinanie marginesów bocznych
					6. S ześć noży tnących wzdłużnie, jako opcja możliwość zainstalowania dodatkowych
noży do cięcia wzdłużnego (maks. 10)
						7. Perforacja, mikroperforacja, bigowanie wzdłużne, mikrobigowanie
							8. Bigowanie poprzeczne
								9. Cięcie poprzeczne
									10. Rozdrabnianie ścinek

Łatwa wymiana modułów opcjonalnych

Mocna konstrukcja

DC-745 wyposażony jest w czytnik kodów
kreskowych. Zadanie, które jest zapisane
pod danym numerem kreskowym zostanie
odczytane przez urządzenie, a DC-745
automatycznie ustawi wszystkie narzędzia
tnące i bigujące w odpowiedniej pozycyji
i przystąpi do produkcji.

Moduły opcjonalne dostępne do DC-745
umożliwiają produkcję bardziej złożonych
zadań, które być może wcześniej musiały
być przez wiele drukarni realizowane
na kilku oddzielnych urządzeniach. Dzięki
dodatkowym modułom możesz teraz
rozszerzyć ofertę swoich produktów.

Docucutter DC-745 jest wyposażony
w automatyczną korekcję przesunięcia
obrazu. Pozycja obrazu na arkuszu jest
odczytywana i natychmiast korygowana
względem ustawień cięcia i bigowania.
Dodatkowo na DC-745 możemy zaprogramować sprawdzanie przesunięcia obrazu:

Moduł dodatkowych sliterów
To moduł dodatkowych noży do cięcia
wzdłużnego. Można zastosować ich
maksymalnie do 10 szt w jednej maszynie,
zwiększajac ilość cięć wzdłużnych
na jednym arkuszu z 6 do 10.
Każdy moduł sliterów zawiera po 2 noże
krążkowe. Założenie dodatkowych sliterów
do DC-745 wymaga instalacji dodatkowych
noży rozdrabniających ścinki.

● na każdym arkuszu
● tylko na pierwszym arkuszu zestawu
● na każdym „x” arkuszu
● kiedy przesunięcie > „x” mm
Ta innowacyjna funkcja umożliwia
produkcję z doskonałą dokładnością cięć,
bigów i perforacji, a co za tym idzie
eliminuje odpady, które mogą powstawać
przy mniej dokładnych urządzeniach.
Wielofunkcyjność i wielozadaniowość
DC-745 umożliwia produkowanie w jednym
przebiegu prac z 6 cięciami wzdłużnymi,
15 bigami, 20 cięciami poprzecznymi
na jednym dokumencie.
Wszystkie ścinki, które trafiają do kosza
z odpadami są rozdrabniane na małe
elementy. Dzięki tej funkcji kosz mieści
więcej ścinek i nie musi być czesto
opróżniany. Stanowi to czystą korzyść
wpływającą na ciągłość produkcji.
Ciągłość produkcji zapewnia również
podajnik o wysokości stosu 150 mm.
Operator nie traci czasu na częste
uzupełnianie podajnika i opróżnianie tacy
odbiorczej.
Małe użytki takie jak wizytówki, pocztówki,
podwójnie bigowane zaproszenia, mogą
być układane bezpośrednio na automatyczną układarkę. Dzięki niej prace są ułożone
w równy stos i gotowe do dalszej dystrybucji.

Pojemność podajnika: 150 mm

Moduł narzędzi obrotowych
To zestaw zawierający narzędzia
do bigowania wzdłużnego, perforacji,
mikroperforacji, mikrobigowania.
Jednocześnie w maszynie można
zainstalować 2 z wyżej wymienionych
narzędzi, np. łącząc perforację z bigiem
wzdłużnym, lub mikroperforację
z mikrobigiem.
Moduł perforacji poprzecznej
Pozwala na perforownie dokumentów
po ich szerokości. W połączeniu z modułem
perforacji wzdłużnej, który występuje
z modułem narzędzi obrotowych,
możemy wykonać perforację prostopadłą
tzw. krzyżową. Moduł perforacji poprzecznej
umożliwia również wykonanie
na dokumencie perforacji fragmentarycznej.
Stacja operatorska
DC-745 może być sterowany bezpośrednio
z komputera PC lub laptopa. Monitor
jest instalowany na specjalnym wysięgniku
z miejscem na klawiaturę i mysz. Dzięki tej
opcji praca operatora i sam proces
programowania prac jest szybki i wygodny.

Automatyczna układarka

Specyfikacja:
Prędkość pracy:

Prędkość pracy
przy włączonej korekcji
obrazu:

50 arkuszy na min - kamera CCD
wyłączona
Ilość użytków
Ilość arkuszy
na SRA3
na min
1 ulotka
35
4 pocztówki
30
21 wizytówek
18
Od 40 do 50 arkuszy/min
Rodzaje korekcji przesunięcia
obrazu:
Każdy arkusz
Pierwszy arkusz
Każdy „x” arkusz
Kiedy przesunięcie >„x” mm

Pojemność podajnika:

150 mm

Podajnik podciśnieniowy:

Wbudowany, separujący
noż powietrzny, 12 taśm
pobierających,
dodatkowy, boczny rozdmuch
powietrza, regulacja przekosów

Cięcie wzdłużne
Liczba noży krążkowych:

6 (standard)
10 (opcja)

Szczegóły cięcia wzdłużnego:

Zakres cięć bocznych:
3,2 - 55 mm
Min. użytek: 48 mm
Dokładność +/-0,2 mm
Wycinki między użytkami:
5-15 mm
Wycinki powyżej 15mm trafiają
na tacę odbiorczą

Cięcie poprzeczne:

Maks. liczba cięć na arkuszu: 20

Szczegóły cięcia
poprzecznego:

Min. użytek: 50 mm
Min. cięcie krawędzi przedniej: 3 mm
Min. cięcie między użytkami: 3 mm
Min. cięcie krawędzi tylnej: 5 mm
Dokładność: +/-0,2 mm

Bigowanie:

Belka bigująca poprzecznie
Maks. liczba bigów
na dokument: 15

Głębokość bigowania:

3 automatyczne ustawiania
głębokości bigów

Min. format wejściowy:

210 x 210 mm

Maks. format wejściowy:

370 x 650 mm
(lub długość: 999 mm)

Min. format wyjściowy:

48 x 50 mm

Maks. format wyjściowy:

370 x 650 mm
(lub długość 999 mm)

Gramatura papieru:

110-350 g/m²

Moduł cięcia wzdłużnego:

Programowanie prac:

Panel kontrolny,
opcjonalny komputer

2 dodatkowe slitery
(maks. 2 moduły na maszynę)

Dodatkowy moduł ścinek:

Ilość programów:

80 (plus pamięć komputera)
Automatyczne ustawienie prac
z kodu kreskowego

Przy instalacji dodatkowych
sliterów wymagana instalacja
1 szt. modułu ścinek

Moduł narzędzi obrotowych:

Pojemność tacy odbiorczej:

150 mm

Automatyczna układarka:

Pojemność 90 mm

Formaty wyjściowe
na układarkę:

Min. 48 x 50 mm
Maks. 370 x 150 mm

Wymiary DC-745:

Długość: 2300 mm
Głębokość: 875 mm
Wysokość: 1120 mm
(+ opcjonalny PC)

Rekomendowana powierzchnia: 2800 x 1700 mm
Zasilanie:

230 V, 50 Hz, 3.3 A, 660 W

Waga:

450 kg

Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa
Tel. +48 22 845 70 23
Fax +48 22 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Opcje:

Perforacja 15 tpi 110-350 g/m²
Mikroperforacja 25 tpi 110-180 g/m²
Big wzdłużny 110-350 g/m²
Mikrobig 250-350 g/m²
Jednocześnie w maszynie można zainstalować dwa z wyżej
wymienionych narzędzi, min. odległość wynosi 48 mm
(moduł zawiera po 2 narzędzia obrotowe w zestawie)
Moduł perforacji poprzecznej:

Maks. 15 perforacji na arkusz
Maks. 1 moduł na urządzenie
Umożliwia również wykonanie
perforacji fragmentarycznej
(2 noże w zestawie, 15 tpi)

Stacja operatorska:

Komputer z płaskim monitorem,
zamontowany na wysięgniku
z tyłu maszyny.

Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation.
Duplo prowadzi politykę stałego doskonalenia rozwiązań
i zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia
zmian do powyższej specykacji.
Wydajność produkcyjna oparta jest na optymalnych
warunkach obsługi i może różnić sią w zależności
od przetwarzanego materiału oraz warunków otoczenia.
W ramach naszego programu stałego usprawniania
produktów, specykacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

