
UCHIDA VÁGÓ és BIEGEL�

AEROCUT ONE



Jobb min�ségi biegelés a digitális nyomatokon

Lézer szint� pontossággal

Újdonság a digitális nyomatok feldolgozásában
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Rendkívül stabil adagolás
     

  



Biegel� egység
Tökéletes biegelési min�ség a 
digitális nyomatokon. A biegel� 
egység nyomása 5 fokozatban 
állítható a gépen.

Vágó egység
Az AeroCut One 2 egyszer� vágókéssel 
és 2 dupla él� késsel van felszerelve. A 
vágás során keletkezett eseléket a gép 
egy hulladék tároló ládába továbbítja. A 
vágóegység 400g/m2 vastagságú 
nyomathordozókat tud feldolgozni. Az 
összes vágókés önélez�s.

Adagoló egység
Az AeroCut One adagoló egysége 
egyenként adagolja a 
nyomathordozókat.A leveg� 
adagolós rendszer egy leveg�s 
szalag segítségével a legfels� ívet 
adagolja be a gépbe, a 
nyomathordozók gy�r�dése nélkül, 

Könny� kezelés
Az érint�képerny�s kijelz�nek 
köszönhet�en az AeroCut One gépen 
dolgozó operátor könnyen be tudja 
állítani és programozni a gépet.

Rugalmas feldolgozás
A rugalmas feldolgozás lehet�vé 
teszi, hogy egy id�ben több 
különbözü méretet vágjunk és a 
biegelések száma is különbözhet.

Továbbfejlesztett adagoló 
mechanizmus
A továbbfejlesztett adagoló 
mechanizusnak köszönhet�en, a 3 
szívásos adagoló csökkenti a 
duplázásokat, gy�r�déseket és 
papírelakadásokat a gépben.

Masszív vágókések
Az önélez�s vágókéseknek 
köszönhet�en a gép 400g/m2 
vastag nyomathordozókat is tud 
vágni, akár nagy mennyiségben is.

Gyors munkaváltás
Az AeroCut One azonnali és gyors 
átállást biztosít egyik munkáról a 
másikra a digitális munkáknál, mint 
például névjegykártyák, képeslapok, 
üdvözl� kártyák, szórólapok, 
meghívók stb.

Könny� karbantartás
Az AeroCut One-ban a továbbító 
hengerek könnyen kiemelhet�ek 
ezért a gép karbantartása is sokkal 
könnyebb, egyszer�bb és a 
papírelakadás is gyorsan kezelhet�. 

Alap funkciók

Jellemz�k



lami_logo_1.jpg A gép egy SRA3-mas ívből maximum 25 névjegykártyát tud vágni.Névjegy vágóegység

Vonalkód olvasó A géphez kapcsolódva és a vonalkódot leolvasva könnyen 
beolvashatóak az adott munkák.

Megelőzi a duplázást és a hibás adagolást.Ionizáló

A gép hálózatban plug-in szoftver segítségével könnyedén 
csatlakozható Adobe Indesign szoftverhez. A kezelőnek lehetősége van 
programot szerkeszteni és a számítógépéről küldeni a feladatot az 
AeroCut gépre.

Plug-in szoftver kit

 2 perforáló kést tartalmaz. Az adagolás irányában, hosszanti irányban 
perforál.
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