


Един уникален сензорен екран,

Касетите за перфорация или 
за биговане могат да бъдат 
монтирани лесно, на място, 
без да са нужни каквито и да 
било инструменти .

стандартно оборудвана с 3 различни вида касети

перфорация     биговане

универсална машина
за рязане

Използвайки сензора за регистриране 
на марката, всеки лист хартия може да 
бъде идеално отрязан по тези отметки, 
независимо от геометрията на хартия-
та, изместването при печат или 
плътността й.

Чудесна подаваща система

               УЧИДА АЕРО КЪТ е специално разработен за нуждите 
на всяка една организация, занимаваща се с печат, като 
универсален завършващ модул за рязане, биговане и 
перфориране на печатни материали. С помощта на Аеро Кът 
следпечатната обработка на листовки, брошури, визитки, 
поздравителни картички и пр. става за само  за "един миг".

      Тази универсална машина - АЕРО КЪТ, е идеална за всички 
печатници, копирни центрове, ведомствени печатни 
отдели, рекламни агенции с една дума - всички, които искат 
да създават и предлагат висококачествена печатна продук-
ция. С тази удивителна машина Учида ви предлага

„Нов завършек на цифровия печат“

НОВО!

НОВО!

Този модел работи с всяко печатащо устройство, като автоматич-
но прави професионално изглеждащи визитки, при това бързо и 
лесно. ВС-10 реже невероятно лесно и бързо от А4 формат 
различни по размери визитки, независимо от количеството. 
Най-новите разработки в областта на рязането са вложени в 
Учида ВС-10, за да отговорят на всякакви потребности за рязане. 
Благодарение на това Вие си спестявате време, нерви и 
средства, защото не се налага да го правите извън фирмата ви.

Допълнителни касети за 
перфорация и биговане

Перфорация „на живо“
(стандартно включена в комплекта)

който показва в графичен вид цялата нужна  
информация и като ви позволява лесно да 
задавате, променяте и/или запаметявате 
желаните параметри на текущата поръчка. 
Нужно е или да изберете един от 78-те предвари-
телно зададени стандартни формати, или 
запаметите вашите. Само с няколко натискания и 
машината е готова за работа. Имате 50 клетки за 
запаметяване, за да добавите някой ваш често 
изпълняван процес.

Вакуумно подаване на хартията. АероКът използ-
ва система от вакуумни ремъци за подаване на 
хартията към ножовете. Тази система е толкова 
добра в задачата си, че може точно да подава 
дори относително „трудни“ медии, като висок 
гланц, УВ лакирани или ламинирани с плътност до 
350 гр/м2.

Ултра точно 
рязане

Технически характеристики
Тип
Система за подаване на хартията

Бързина на работа

Дължина на рязане

Височина на рязане

Авт. разпознаване на формата

Регулиране на дължината

Регулиране на ширината

Макс. размер на хартията

Мин. размер на хартията

Макс. грамаж на хартията

Мин. грамаж на хартията

Видове хартии

Зареждане на тавата

Извеждане на медията

Мин. обрязан размер

Предварително зададени формати/размери

Запаметяване на собствени програми
Перфорация 

Биговане

Захранване

Габарити (ШхДхВ)

Подово поставяне
сиситема с горно захващане

визитки (21 бр. от лист А3) - 6 листа / мин.

Покани (А5 х 4 от листа SRA3) - 7 листа / мин.

Дипляни (биговане) - 8 листа / мин.

Нож (по дължината на движение на листа)

Ролков нож (по дължината на движение на листа)

350 х 500 мм (Ш х Д), SRA3, A3, A4 и A5

Напълно автоматично (цифров контрол)

Напълно автоматично (цифров контрол)

365 х 520 мм (Ш х Д)

210 х 210 мм (Ш х Д)

350 гр/м2

120 гр./м2

офсет, хромова, гланц, УВ лакирана, ламинирана и т.н.

60 мм

върху сортиращата тава

50 х 50 мм

78 вида

до 50 пълни програми
стандартно включена към машината ( има нож с 2 остриета, които се регулират)

стандартно включена към машината (до 5 нива на дълбочина на бига)

АС 100-240 V; 50-60 Hz. 240 W

бруто: 1720 х 714 х 1500 мм

нето: 877 х 714 х 1037 мм

Всички довършителни 
операции на 1 място! АероКът използва уникалната ултра 

биговаща система на Учида, за да прави 
красиво биговане всеки път, без да се пука 
изображението. Регулирането на 5-те 
различни нива на бига, позволява да 
избирате  подходящият биг в зависимост 
от дебелината на хартията едновременно 
с обрязването на листа.

С допълнителната приставка за перфора-
ция е възможно дори да перфорирате и 
биговате едновременно. Можете да 
правите върху листа едновременно до 2 
перфорации. Приставката се слага и маха 
за секунди без да са нужни инструменти.

Ултра биговаща
система

С нея визитките стават още 
по-бързо, лесно и точно!

Всяка една касета може бързо да бъде сменена.
Не са нужни каквито и да било инструменти за това!

УЧИДА машина за рязане на визиткиУЧИДА автомат за рязане, биговане и перфориране

4 стъпки как се правят визитки

изготвяте 
дизайна на 
компютър

отпечатвате ги 
размножени в/у 
лист А4 формат

ВС-10 автоматично 
ви ги реже на 

размер

готово

Верса Трим е наследник на ВС-10, която 
може да реже със стандартните касети не 
само визитки, но и пощенски картички 
сгънати на две, покани, листовки и т.н. 
Допълнително се предлагат и касети за 
биговане и перфорация. Новата машина  има 
сензор за четене на позициониращата 
марка, която позволява автоматично да 
нагласява ножовете към подаваната медия 
независимо от изкривяването при печатане-
то на изображението върху листа. 
Вие трябва да сте впечатлени от лесната 
смяна на касетите, точността и красотата на 
рязането на медиата от Верса Трим!


