
Wydajność produkcyjna oparta jest na optymalnych 
warunkach obsługi i może rożnić się w zależności  
od przetwarzanego materiału oraz warunkow otoczenia.  
W ramach naszego programu stałego usprawniania 
produktow, specyfikacja może ulec zmianie  
bez uprzedzenia.
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SPECIFICATIONS
  

Prędkość: (SRA3):

21 wizytówek 9,2 arkusza/min 550 arkuszy/godzinę
4 karki okolicznościowe A6 12,5 arkusza/min 750 arkuszy/godzinę
8 pocztówek A6 12,8 arkusza/min 760 arkuszy/godzinę
1 folder A3 16 arkuszy/min 960 arkuszy/godzinę

Format papieru:
Min. 210 x 210 mm
Max. 330,5 (szer.) x 1000 mm* (dł.)

Min. format użytku: 48 (szer.) x 50 mm (dł.)

Tolerancja: +/- 0,3 mm wizytówki; +/- 0,2 mm programowane ustawienia

Pojemność układarki: 100 mm (wizytówki: 40 mm)

Gramatura papaieru: 110 - 400 g/m²

Cięcie wzdłużne: 6 na arkuszu

Cięcie poprzeczne: 30 na arkuszu

Bigowanie: 20 na arkuszu

Pamięć: 250 programów w maszynie, nieograniczona ilość w kontrolerze PC

Standardowe ustawienia:

Regulacja separacji arkuszy, nadmuchu powietrza, ultradźwiękowa 
detekcja podwójnych pobrań, regulacja głębokości i szerokości bigowania, 
automatyczne odsyłacze ścinek, czytnik kodów kresków i znaków registracji, 
oprogramowanie PC Controller, długa taca podająca, dotykowy panel 
wbudowny w maszynie.

Opcje:
Komputer, wysięgnik, moduł perforacji i bigowania wzdłużnego, moduł 
perforacji fragmentarycznej wzdłużnej, moduł perforacji poprzecznej, boczny 
nadmuch powietrza, taśmowy stół odbiorczy.

Zasilanie: 230 V; 50/60Hz; 1,1A; 250 W

Wymiary: 1690 (szer.) x 810 (głęb.) x 1125 (wys.) mm

Waga: 170 kg

* Standardowy podajnik arkuszy z przedłużoną tacą wynosi 750 mm.

SPECYFIKACJA

Wielozadaniowy multifiniszer

DOCUCUTTER DC-618
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CCD Registration 
System

CZYTNIK KODÓW KRESKÓWYCH  
I ZNACZNIKÓW REGISTRACJI

DODATKOWE MODUŁY POSZERZĄ 
TWOJĄ OFERTĘ

Dzięki opcjonalnym modułom możesz poszerzyć swoją 
ofertę. 
Moduł perforacji i bigowania wzdłużnego, ręcznie 
ustawiany, pozwoli na wykonanie tych operacji, 
wzdłużnie na całej długości arkusza. 
Moduł automatycznych narzędzi wzdłużnych 
działających fragmentami i po całości pozwoli  
na szybkie zaprogramowanie kuponów.
Moduł perforacji poprzecznej umożliwi wielokrotne 
wykonanie perforacji fragmentarycznej i całościowej  
w poprzek arkusza.
Boczny nadmuch powietrza usprawni pobieranie 
długich i ciężkich arkuszy.

DC-618 to w pełni automatyczne rozwiązanie do obsługi wydruków 
cyfrowych, krótkich serii i zmieniających się nakładów. To kompaktowe 
urządzenie w jednym przebiegu wykona 6 cięć wzdłużnych, 30 cięć 
poprzecznych i 20 bigowań. Pracuje z prędkością do 23 arkuszy na minutę 
w zależności od aplikacji.

• wizytówki
• katki okolicznościowe
• zaproszenia
• pocztówki
• perforowane kupony
• foldery
• menu

NOWE OPROGRAMOWANIE USPRAWNI 
PRODUKCJĘ

Oprogramowanie PC Controller jest bardzo proste 
i intuicyjne w obsłudze. Każdy operator może  
z powodzeniem programować nieograniczoną ilość 
nowych zadań czy zmieniać ustawienia w dotychczas 
zapisanych pracach. Zadania mogą być przywołane 
i edytowane podczas pracy maszyny. Alternatywnie 
operator ma możliwość korzystania z dotykowego 
panela LCD, poprzez który może zapisać w maszynie 
250 programów.

AUTOMATYCZNA IMPOZYCJA DZIĘKI  
INTEGRACJI Z OPROGRAMOWANIE EFI FIERY

Dzięki oprogrogramowaniu Fiery Impose możesz 
zaoszczędzić nawet 70% czasu automatyzyjąc proces 
impozycji. Użyj szablonów impozycji Duplo dla Fiery 
Impose dostępnych w oprogramowaniu PC Controller 
dla DC-618 lub stwórz niestandardowe szablony  
w kontrolerze PC, zaimportuj do Fiery Impose. 
Zobaczysz podgląd impozycji z liniami cięcia, 
bigowania, kodami kreskowymi i znacznikami.  
Po wydrukowaniu przełóż arkusze do podajnika DC-618 
i uruchom produkcję.  Ta integracja gwarantuje nie 
tylko oszczędność czasu ale również zmniejsza ryzyko 
wystąpienia błędów ludzkich oraz przyspiesza czas 
reazlizacji zleceń.

Czytnik kodów kreskowych i znaczników registracji 
pozwala zautomatyzować produckcję. Nadrukowane 
kody kreskowe są odczytane przez kamerę w DC-618,  
automatycznie zostaje przywołane zadanie  
z parametrami konkretnej pracy i uruchomamiany 
jest proces produkcji. Dzięki znacznikowi registracji 
urządzenie automatycznie koryguje przesunięcia 
obrazu względem arkusza, wzdłuż i w poprzek arkusza. 

PRODUKCJA APLIKACJI NA ŻĄDANIE:

AUTOMATYCZNA ELASTYCZNOŚĆ DLA OPTYMALNEJ 
PRODUKCJI

DC-618 jest wyposażony w krążkowe noże tnącę, gilotynę i listwę 
bigującą z regulacją głębokości. Wraz z opcjami do perforacji i bigowania 
wzdłużnego DC-618 oferuje wszechstronność wielu urządzeń w jednym 
zintegrowanym systemie.

•  Układarka małych użytków gromadzi małe prace, takie jak wizytówki  
i pocztówki. Większe użytki są układane na tacę odbiorczą 

•  Bigowanie cyfrowo drukowanych arkuszy zapobiega pękaniu tonera 
podczas składania.

•  Wydajność bigowania można zoptymalizować dla różnych papierów  
za pomocą narzędzi do bigowania o regulowanej głębokości i szerokości.

Urządzenie wielozadaniowe

Docucutter 
DC-618  

• okładki
• odrywane kupony
• winietki
•  do 23 arkuszy  

na minutę
•  gramatura  

do 400 g/m²

•  czytnik kodów 
kreskowych

•  szybkie 
programowanie 
prac przez PC 
Controller


