
Бързо изрязване на изделия
с  нестандартна форма

Карти за игра
Етикети / стикери
Тънки сгънати кутии
Покани / поздравителни картички
Торби за търговия на дребно
Билети или ваучери
Синтетични изделия и др.

RDC - 3852
Последно поколение машина за щанцоване

Автоматична ротационна щанца

RDC-3852

RDC-3852 е конструирана да изрязва изделия с нестандартна форма и/или 
разположение върху медията чрез въртящ се цилиндър и с използването на гъвкави 
форми за прорязване, перфориране, прегъване, прорязване или изрязване.
Автоматичен процес с висока скорост и ефективност.



  

Интуитивен потребителски интерфейс

Странично подравняване

Захранващо подаващо устройство

Отстраняване на изрезките

Матрица за цилиндрична щанца
Състои се от горен магнитен цилиндър и долен 
контра-цилиндър. Операторът може бързо да инстали-
ра матрицата за прорязване, като я вкара в щифтовете 
на цилидъра.

Регулируемите ленти за подравняване позволяват на 
машината да поддържа правилното положение на 
листа вътре в подравняващата плоча, преди да бъде 
обработено от матрицата.

Висококачествено засмукващо подаващо устройство с 
капацитет до 400 мм височина, позволява да се изпъл-
няват малки и големи по обем поръчки за щанцоване.

20 см на сензорен екран с програмен интерфейс,  
който е лесен за използване и позволява бързи работ-
ни настройки.

Лесна за сваляне/инсталиране приставка, която 
позволява готовият продукт да се отделя от изрезките, 
когато листът минава през матрицата за обработка и 
излиза върху конвейера за сортиране и пакетиране.



R D C : R o t a r y  D i e  C u t t e r                      RDC-3852
Автоматично устройство за щанцоване

Ротационната машина за щанцоване RDC - 3852, e устройство за изрязване / 
прорязване, биговане, перфориране на листов материал (картон, фолио, 
хартия и самозалепваща хартия / филм) с вградена контрола за избягването на 
двойно поемане на медии. Тя е с автоматично подаване на медията, отвеждане 
на отпадъка и сортиране на крайния продукт. Оборудването на RDC-3852 е 
предназначено за ротационно щанцоване чрез използване на гъвкави матрични 
плочи закрепени върху магнитни цилиндри.

Бърза смяна на матриците
Тази щанцова машина има патентовано автоматично устройство за отделяне на 
изрязаната медия от отпадъка, спестявайки много време и труд и помага за 
по-бързото сортиране и събиране на получената партида.
Има специална система за бърза смяна на матриците  - само за няколко минути, 
както и позволява пълен цифров контрол (при изпълнението на поръчката) 
върху рязането, прорязването, перфорирането и биговането.

Професионална система за цифров печат
RDC-3852 е идеалната машина за производство на големи и разнообразни 
количества от кутии, етикети и персонализирани елементи, като визитки, 
стикери, етикети, поздравителни картички, пликове, ваучери / купони, карти за 
игра и много други. Тя ви гарантира професионално качество и бърза работна 
скорост. Машината е проектирана така, че да отговаря на нуждите на днешните 
приложения за цифрово печатане, включително за малки, средни и големи 
поръчки за матрична обработка на печатни медии.
Машината може да работи със синтетична хартия, филми, ламинирани 
материали и др. Това е една лесна за използване стабилна машина за щанцоване.

Контролен екран за управление на процесите
RDC-3852 има прост, лесен за употреба чувствителен на допир екран, който има 
различни настройки, позволяващи фина настройка на местоположението на 
матрицата към изображението, както и настройки за разделянето на отпадъка, 
промяна на заданието и/или съхранение на задачите. Точността на щанцоването 
може да се контролира чрез водещия край на медията или печатен 
регистрационен знак на листа, страничното подравняване също така гарантира, 
че точността при щанцоването ще се повтаря всеки път. Интуитивните 
настройки ви позволяват да произвеждате до 4000 листа/час, което ви 
позволява бързо да изпълнявате всички изисквания за довършителни работи.

За кореспонденция: София - 1407, ул. “Беломорски проход” №66, 2 / А / 7
Демонстрационна зала: София - 1113, ул. “Николай Хайтов” №12, Бизнес център “Изток”, партер
Телефони: (02) 962 79 74, (087) 89 82 89 0; Скайп: langri_ltd; Е-поща: info@langri.eu; Уеб: www.langri.eu

национален център за следпечатни решения

Производителност / час1

Макс. размер на материала

Мин. размер на материала

Макс. размер на матрицата

Мин. размер на матрицата

Макс. площ за щанцоване

Мин. площ за щанцоване

Допълнителни опции3

Плътност на медията

Технически характеристики
около 4500

368 х 508 мм

381 х 508 мм

160 х 100 мм

210 х 210 мм

сепаратор на медията (изделие - отпадък).

361 х 478 мм

144 х 70 мм

от 150 до 400 гр./м2    или 0,1 - 0,45 мм

Мин. дължина на напречно рязане 50 х 55 мм

Едновременно зареждане на тавата с височина до 400 мм

Препоръчително разстояние от края 10 - 15 мм  (или поне най-малко 6 мм)

Подаване / отделяне и извеждане вакуумни ремъци / автоматично

Управление чрез цифров екран запаметяващ програми

Тип матрици за работа

Ел. параметри

Габарити на машината (ДхШхВ) / Тегло

гъвкави, тънки стоманени за магнитен цилиндър

230 V AC, 50-60 Hz

282 х 80 х 107 см ; нето 350 кг.

1  Времето за изработка зависи от опита на оператора, вида на материала и пр.. 
2  Стандартно не са включени в цената на машината.
Производителят си запазва правото за промени по всяко време. Възможни печатни грешки.
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