
универсална покриваща машина за всякакви хартии

УЧИДА У-коатер

следпечатно
оборудване

• цялостно лакиране
• частично лакиране
• златен/сребърен печат
• автоматично поемане
• произведен в Япония

Всестранно приложение

Ние управляваме и оптимизираме глобални ресурси,
за да ви осигурим най-добрият продукт.

Работи с хартии с размер до 365 x 520 мм и до 350 гр/м2.
Водоустойчиво филмово покритие.
Автоматично стартиране и спиране.
Сгъване и биговане без проблем.



Най-подходящата обработка преди финала.

Присъеденете към вашите устройства това
универсалното подаващо устройство.

Направи изкуство от своя печат

U-Coater плюс

U-Coater и AeroFeed-1

Уникална лакираща машина
Това едновременно е и ламинатор и УВ лакировачка. С нашите наскоро 
разработени специални филми, вие можете лесно да увеличите стой-
носта на принтираните от вас медии. С U-Coater можете да правите 
цялостно или частично лакиране, дори голд печат само като смените 
използваният филм. Няма нужда да се занимавате с разни цапащи 
течности. Всичко е чисто, сухо и приятно. U-Coater е идеално решение 
за малки, средни печатници или копирни центрове.

Имали ли сте този горчив опит да се борите да отрежете, биговате или 
сгънете ламинирани или лакирани разпечатки? Какво става ако не 
успеете да ги направите добре и да завършете навреме предаването на 
поръчката? Те и времето за тяхнаа изработка ще бъде напълно пропи-
ляно. Филмите, с които работи U-Coater са изключително тънки (2-3 
микрона), затова и няма нужда повече да се притеснявате за притнира-
ното при рязането и биговането му. Нещо повече, завършете вашите 
разпечатки като ги превърнете в произведение на изкуството.

Вие можете да съедините AeroFeed 1 към U-Coater, вашият ръчен 
ламинатор или лакировачка. Тази стабилна засмукващо-подаваща 
система предвижва вашите принтирани материали към машината 
равномерно и продължително вместо вас.

Само докоснете екрана. Вашата задача е изпълнена.
Операцията може лесно да бъде изплнена чрез управление от чувстви-
телния на допир екран. Тъй като U-Coater Плюс има секция за автома-
тично подаване на медията, няма да нужда да сте закотвен и да стоите 
постоянно до него. Спестявате време и пари по време на работа!

Сух покриващ филм 
за частично лакиране

Фолио за голд печат
(златно / сребърно)

ролка: 320 мм x 70 м

ролка: 320 мм x 120 м

За покриване на тонера

За голд печат

Консумативи
Сух покриващ филм

за цялостно лакиране

ролка: 320 мм x 150 м
Изключително тънкият филм дава
красиво гланцово покритие.

Размер на хартията

Грамаж на хартията

Зареждане

Подаваща система

Скорост

Габарити

Тегло (нето)

Захранване

от 120 x 210 до 364 x 515 мм

от 74 до 300 гр./м2

50 мм

Горно-лентова засмукваща с-ма

Променлива

645 (Ш) x 780 (Д) x 285 (В) мм

40 кг

230V 50Hz / 50W 1A

AeroFeed 1U-Coater

Технически параметри на:

Резултатите зависят от качеството на хартията и тонера. Моля, направете проба, преди да пуснете тиража.
Техническите параметри могат да бъдат променени / подобрени по всяко време без предизвестие.
Възможни са печатни грешки., за което се извиняваме предварително.

Модел

Подаваща система

Зареждане

Вид на процеса

Мин./Макс. размер на хартията

Грамаж на хартията

Скорост

Функции

Габарити (ШхДхВ)

Заемана площ (ШхДхВ)  А4

(ШхДхВ) А3

Тегло

Захранване

Работна околна среда

U-Coater плюс

Автоматична въздушно-засмукваща

30 мм

Система от нагряти валове

от А5 формат до SRA3 (максимално ефективната ширина е 310 мм) 

от 110 до 360 гр/м2

до 15 листа в минута

Цялостно ламиниране.  Частично ламиниране.  Голд / сребърен печат

278 х 560 х 260 мм

864 х 560 х 260 мм

1337 х 560 х 260 мм

30 кг.

230 VAC;   50/60 Hz;  700W

Температура15-30 градуса.  Влажност 20-70 % RH

U-Coater

Ръчна

Няма

от 115 до 360 гр/м2

до 12 листа в минута

278 х 518 х 313 мм

697 х 518 х 313 мм

875 х 518 х 313 мм

28 кг.


