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Januári hírlevelünk tartalmából:
A német Renz egy új UV lakkozót dobott a piacra …
Perfecta vágógépek és perifériái …
Eladó használt gépek …

A német RENZ egy új UV-lakkozót dobott a piacra …
A sokak számára ismert német RENZ gépek a stancolás, spirálkötés és laminálás területét felölelő
szerteágazó munkákra jelentenek megoldásokat, és ami lényeges, hogy megtérülő befektetéssel a munkák
házon belül tarthatók, tehát nincs szükség munkakiszervezésre.
Nem rég a RENZ tovább lépett, és elsősorban a digitális nyomdákat megcélozva piacra dobta legújabb
berendezését, az ARGOS F400 V.4 típust, mely egy nagyteljesítményű UV lakkozó hagyományos lámpa
rendszerrel. Az UV lakkbevonat olyan védőréteget biztosít, amely értéket kölcsönöz bármilyen nyomtatott
dokumentumnak, amely védi a karcolódástól és az ujjlenyomatoktól. Az UV bevonat növeli a nyomtatott
dokumentum élettartamát és színtelítettségét. Egy egyedülálló, úgy nevezett „hideg kezelési” eljárást
alkalmazva a berendezés 25°C –on lehetővé teszi az utófeldolgozást, és opcionálisan kétoldalas
üzemmódban is üzemeltethető.
Az UV lakkozási folyamat előnye, hogy nincs ózonkibocsátás, továbbá energiatakarékos, mivel az ívek
közötti időben a lámpák csökkentett üzemmódban világítanak. A lámpák teljesítménye az érintőképernyőn
keresztül is szabályozható. A hideg UV technológiával kombinált új hengerrendszernek köszönhetően 80%kal kevesebb lakkmennyiséget használ fel a gép a többi hagyományos rendszerhez képest. A lakkozó
berakólemeze ívpozícionáló rendszerrel rendelkezik, amely segíti az ívek kiigazítását. A berendezéssel
nagyon könnyű és speciális papírok is feldolgozhatók. A nagy átmérőjű hengereknek és a lakk
előmelegítési rendszerének köszönhetően tökéletes végeredmény garantálható. A lakkozó digitális
nyomdagépekhez közvetlenül csatlakoztatható.
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ARGOS F400 V.4 előnyei összefoglalva:
- A piacon jelenleg leggazdaságosabb lakkmennyiség felhasználás (2 g / m2)
- Minden típusú digitális nyomdagéphez csatlakoztatható
- Kiváló papírvezetés
- Alacsony üzemi hőmérséklet
- Egyszerű beállítás és karbantartás
- Elérhető duplex üzemmód (opció)
- Távolról való elérhetőség lehetősége (internet, mobiltelefon)
- CE jelzéssel ellátva
ARGOS F400 fontosabb műszaki adatai:
Sebesség: 20 – 45 méter / perc
Max. papírszélesség: 400 mm
Max. papírhossz: 740 mm
Min. papírsúly: 150 g / m2
Max. papírsúly: 400 g / m2
Lámpák élettartama: 1.500 óra

Perfecta vágógépek és perifériái
A PERFECTA cég gyökerei egészen 1896-ig nyúlnak vissza, amikor Bautzenben kifejlesztették és
legyártották az első vágógépeket. Az azóta is tartó nagymértékű fejlesztéseknek köszönhetően a mai
PERFECTA gép-generáció innovatív és útmutatóként szolgál az ipari felhasználásban.
A PERFECTA Premium Line sorozat vágógépeit
szólógépként vagy gépsor részeként is használhatjuk
papír, karton, alumínium vagy akár műanyag vágására. A
gyár 78 cm-től egészen 225 cm vágási szélességig kínál
egyenes vágógépeket. A központi présgerendája optimális
módon osztja el a préserőt és ezáltal precíz vágást biztosít
minden esetben. A duplán zárt PERFECTA gépöntvénytest teljes stabilitást nyújt a vágáshoz. A kés
meghajtását biztosító robusztus PERFECTA meghajtó
magas hatásfokkal rendelkezik, élettartama hosszú és
csekély karbantartást igényel. A vágógépek dupla
ellenőrzési megoldásokkal rendelkeznek, így biztonsági
számlálók és fénysorompók garantálják a biztonságos
vágási folyamatokat.
A gép zárt vágóasztallal rendelkezik, így maximálisan kíméletes vágást biztosít, és a mechanikai részek
sem szennyeződnek. A Premium vágógépek alapfelszereltségéhez tartoznak a vágási folyamat
vizualizálása a képernyőn, ezáltal egy hibás vágás elkerülhető, továbbá a présnyomás automatikusan
igazodik a kötegszélességhez. A présgerendát fedőlemez védi, így nem fordulhat elő, hogy a gerenda
beszennyezi a vágandó anyagot, valamint a szervo meghajtású nyereg az anyag tökéletes
pozícionálásáért felel. A vágógépek CIP3/4 adatok feldolgozását is lehetővé teszik.
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Nemrégiben a PERFECTA kifejlesztette Eco Line vágógép
sorozatát, melyet kimondottan az árérzékeny piac számára ajánl.
Az Eco Line megbízható és jól bevált PERFECTA technikán
alapszik, gazdaságos vágást, minőséget és biztonságos vágást
garantál felhasználóinak. Ezzel a sorozattal alapfelszereltségű,
modulokból álló vágógépeket ajánlunk ipari felhasználásra 78, 92,
115 és 132 cm-es vágási szélesség tartományban. A gépek
robusztus felépítéssel és hosszú élettartammal rendelkeznek. A
mechanikai koncepció és konstrukció precíz vágási pontosságot
garantálnak.
Mindegyik
típus
stabil
alapfelszereltséggel
rendelkezik és standard kiegészítő csomaggal bővíthető.
A PERFECTA nagyteljesítményű perifériákat kínál vágógépeihez,
melyek segítségével a vágási folyamat előtt, közben és után az
egyes munkafolyamatok automatizálása és optimalizálása érhető
el. Ívkötegemelők, rázóautomaták, adagolók, présállomások és
szállítórendszerek minimalizálják a kezelő munkáját, ezáltal a
teljes folyamat szakszerűen és gyorsan elvégezhető.
Vágás közbeni precíz és gördülékeny gyártási folyamat eléréséhez
pozícionáló rendszerek, ívfordítók és kirakási megoldások
nyújtanak
segítséget.
A
vágási
folyamatot
követően
nagyteljesítményű rakodó és puffer rendszerek segítik a
megvágott anyagok nehéz és időigényes rakodását, így helyet és
személyzetet tudunk megspórolni.
Az egyes munkafolyamatok sorba kapcsolása központi vezérlést,
automata gyártást, nagyfokú hatékonyságot és gazdaságosságot
teremt.
Érdekességképen megmutatjuk, hogyan végzünk késcserét egy
PERFECTA egyenes vágógépben:
Késcsere videó

Eladó használt gépeinkről az alábbi weboldalon
talál bővebb információkat:
…és akár Ön is feltöltheti erre az oldalra eladó használt gépeit.

www.prosystemused.hu
Eladó bemutató és használt MBO gépek

Új MBO gépek kiárusítása raktárból

Időközbeni eladás jogát fenntartjuk!

Köszönjük, hogy elolvasta hírlevelünket.
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