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АЕРОКЪТ НАНО ПЛЮС



Иновативен механизъм за подаване на медиите.

AeroCut nano plus има иновативен механизъм за подаване чрез всмукване от горните колани, който 
може да поеме широк спектър от медии, като размерите на листата могат да варират от 21x21 до 33x49 
см и тегло на хартията от 120 до 350гр./м2. Патентованият тройно засмукващ механизъм предотвратява 
двойното подаване и обещава сигурно захранване с хартии, които се водят "хлъзгави". Нано плюс има 
и сензор за откриване на двойното подаване така, че да не губите ценни отпечатъци. В допълнение, 
сензорът за отчитане на позициониращата марка чете всеки лист и следи за отклонения в регистрира, 
за да може всеки лист да бъде изрязан според програмата. Има и настройка за коригиране на изкриве-
ни отпечатъци.

Уникални настройки за работа с * InstaSet шаблоните и чувствителен на допир екран.

AeroCut nano plus има 2 единични режещи ръба и 2 двойни канала. Позициите на тези шаблони могат 
лесно да се регулират ръчно без никакви инструменти. Уникалният метален шаблон - InstaSet на 
UCHIDA показва и фиксира точно позициите на шаблонит за рязане. Чрез промяна на шаблона InstaSet 
или страните от него, може да се предложи голямо разнообразие от поръчки на конкурентно ниски 
производствени разходи за машини от "модулен" тип. UCHIDA може да изготви и ваши - уникални 
шаблони InstaSet за поръчки с нестандартен размер толкова, колкото ви трябва. Въпреки факта, че 
ширината на картичките се фиксира с помощта на панела InstaSet, дължините на картичките (визитки-
те), водещите ръбове и канали могат лесно да бъдат програмирани с помощта на умния сензорен 
екран. В допълнение към 16 предварително програмирани задания, в машината могат да се съхраняват 
и до 40 персонализирани поръчки.

Лесно за работа устройство с перфектни резултати.

Серията UCHIDA AeroCut са обичани заради удобството си за ползване - разбира се и НАНО е проектира-
но така, че всеки да може да произвежда изделия с перфектни резултати. Простите сензорни екрани и 
настройките на метални шаблони InstaSet са интуитивни. Самозаточващите се режещи ножове и гилоти-
на гарантират красиво завършване всеки път за много години. Работното ви пространство ще се поддъ-
ржа винаги чисто, тъй като изрезките автоматично се отклоняват в кофата за отпадъци, а продуктите се 
събират и подреждат в гъвкавата тава за сортиране.

Основни функции Разрязване, напречно рязане

Размер на хартията (Ш х Д) от 210 x 210  до  330 x 488 мм
Мин. завършен размер 85 x 50 мм
Грамаж на медията от 120 до * 350 гр./м2 *В зависимост от качеството на хартията
Скорост 126 визитки в минута
Подаващ механизъм Механизъм за подаване с тристранно засмукване. (Очаква се патент)

Функции Бързи и леснo настройване на шлица (без инструменти)с * InstaSet шаблона
Регулиране на изкривяването
Регистрация на разреза (cut-mark)
Откриване на двойно подаване
Отделяща се маса за машината заедно с кош за събиране на изрезките
Интуитивна работа със сензорен екран
16 готови програми + 40 персонализирани запаметени програми

Габарити 1024 x 632 x 1013 мм    (Ш х Д х В)
Заемано пространство 1190 x 800 x 1540 мм    (Ш х Д х В)
Захранване 100-240VAC, 50/60Hz, монофазен
Мощност 100 W
Тегло 96 кг (с масата за машината)

*InstaSet шаблон
(Стандартно)

A: SRA3/A3/A4 до Визитки с ширина 90 мм 
B: SRA3/A3/A4 до Визитки с ширина 85 мм

(Опция вариант №1) C: SRA3 до A3/A4 
D: SRA3 до A5/A6

(Опция вариант №2) E: A3 до A4/A5
F: A3 до A6

Шаблон по 
поръчка за вас

Направа по поръчка на  InstaSet шаблон
До 4 прореза за единични шлицове от едната страна - 
позициите могат да бъдат персонализирани според 
вашите спецификации.

Технически характеристики

Отличителните функции на Nano Plus

AeroCut nano plus
Uchida AeroCut NANO plus - най-надеждният и универсален робот за визитки и картички.

Това е висококачествен тример, който е и входен модел на гамата AeroCut. Той може да изрязва хартии 
и картони напречно и кръстосано с едно преминаване. AeroCut Nano plus е идеално решение за всеки 
цифров печатен център за производство на множество по размери визитки и/или картички / покани, 
тъй като работи с медии с размер до 330 x 488  мм и с тегло do 350 гр./м2. AeroCut nano plus е оборудван 
с иновативен механизъм за подаване, за да гарантира красиво и прецизно завършване на поръчкките 
ви всеки път, когато работи. Проектиран, построен и инспектиран в Япония. Японското инженерство и 
майсторство направи AeroCut Nano plus най-доброто от всички съществуващи на пазара устройства за 
рязане на визитки!

*Производствените норми се базират на оптимални работни условия и могат да варират 
в зависимост от запасите и условията на околната среда. 

* Като част от нашата програма за непрекъснато подобряване на продукта, 
спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
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