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Разкрийте потенциала на вашите печатни машини.

Нова, препработена концепция на щанцоването
идеална за малки и нестандартни тиражи

Съвременна употреба на традиционните матрици.

 

  

1. Блок за подаване на медиите

 

 

  

 

Безопасна, интуитивна, компактна. 

1
24 3

5

Клиентите желаят печатните им материали да са готови «за вчера», да са персонализирани и в 
необходимото им количество. Независимо дали става въпрос за визитки с уникална форма, 
брошури, ваучери или кутии. AeroDieCut предлага това да стане възможно, лесно и много бързо.

Конфигурации и функции

Нашата машина не е толкова сложна, както традиционните широкоформатни машини за щанцоване и е 
по-продуктивна от режещите плотери и лазерните плотери. AeroDieCut може да обработва различни 
сложни видове рязания, бигования и перфорации в печатни материали само с едно преминаване.

В миналото машините за щанцоване бяха 
големи, тежки и можеха да се използват в продъ-
лжение на десетилетия, но те изискваха опитни 
оператори, много проби и настройка, ни и бяха 
преди всичко опасни. AeroDieCut е проектиран 
да се използва от всеки и навсякъде, с фокус 
върху безопасността на оператора и минимални 
механични настройки, за дапести време и пари. 
Лангри, ви предлага една наистина аванградна 
машина за довършителни операции.

AeroDieCut използва традиционни матрици за щанцоване, тъй като те са технологично 
зрели, лесно се получават, рентабилни са и качеството, което предлагат на довършител-
ните работи, е страхотно. AeroDieCut съчетава  в себе си традиционни и нови технологии, 
за да донесе ново изживяване на нашите клиенти. 

Печатните машини стават все по-добри и по-добри с всяка година, но дори и най-добрият печатен 
материал не е добър без довършване. AeroDieCut може да превърне вашите печатни материали в 
различни приложения като: визитки, кутии, пликове, люлеещи се етикети, воблери и др. AeroDieCut 
ще ви помогне да превърнете креативността си в реалност и да помогне на вашия бизнес да расте. 

Патентованият механизъм за подаване 
чрез всмукване гарантира последова-
телното подаване на хартията. Устрой-
ството за подаване разполага с ултраз-
вуков сензор за откриване и предот-
вратяване на двойно подаване листата 
към машината, както и сензор за реже-
щата мярка (cutting mark), който е да 
компенсира изместването на изобра-
жението при печатането му. 

2. Удобен и ясен сензорен екран 
10 сантиметровият цветен, чувствите-
лен на допир екран улеснява наглася-
нето на настройките и ускорява работа-
та. До различни задачи/програми за 
работа могат да се съхраняват в маши-
ната, като се подредени абучно и/или 
по номера. 

3. Основно тяло (блок за натиск)
Основното устройство за натиск изпол-
зва патентован механизъм, т. нар. 
"движещ се валяк за притискане", за да 
притисне хартията. Това прави проце-
сът на щанцоване много по-тих, бърз и 
енергийно ефективен от конвенцио-
налните машини за щанцоване. 

4. Разнообразни приложения
AeroDieCut разполага с функцията за  
стъпково и повторно действие 
(step&repeat) за изпълняването на 
множество разнообразни приложения, 
което помага да се спестят разходите за 
направата на матрици. С др. думи на 
една матрица, може да се монтират 
ножове за абсолютно различни една от 
друга форми/поръчки за щанцоване, 
като машината прави така,че само тази 
форма, която трябва да бъде щанцова-
на се използва за поръчката, без да се 
влияе от това, че на дъската има и друг 
профил за щанцоване.

5. Сепаратор и конвейер (опция) 
Опционният сепаратор отклонява 
отпадъците от щанцоването в коша за 
отпадъци, когато се извежда изрязана-
та медия (в зависимост от оформлени-
ето). Допълнителната конвейерна маса  
прави процеса по сортиране/събиране 
по-ефективен, удобен и бърз. 

6. Разнообразно приложение
AeroDieCut може да изрязва, бигова и 
перфорира отпечатъка с едно минава-
не. Машината превръща вашите прин-
тирани материали в различни изделия, 
като: пощенски картички, етикети, 
кутии, пликове, воблери, блистери, 
ваучери  и т.н. 
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Модел AeroDieCut
Вид на машината Auto-feed platen die cutter
Подаваем размер 297(Ш) x 420(Д) - 365(Ш) x 515(Д) мм
Макс. обработен размер 310(Ш) x 485(Д) мм

Грамаж на хартията 120 - *400 гр/м2

*В зависимост от качеството на хартията

Управление 10 см цветен сензорен екран
Брой програми 100 запаметяеми програми

Подаващ механизъм

Тройно ремъчно захващане (патент)
Странично обдухване
Регулиране на изкривяването на печата
Страничен подравнител
Ултразвуково откриване на 2 подаване
Регистрация на марката за рязане
Капацитет на тавата 100 мм 

Скорост 1000 листа / час
Габарити 2,700(Ш)x1,070(Д)x1,100(В) мм
NETО тегло 410 кг
Захранване
Консумация на енергия

200-240VAC, 50/60Hz
монофазно, 400W

АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС (само за кореспонденция): София 1407, Лозенец, ул. „Беломорски проход“ №66, 2/А/7
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР: София 1113, ул. „Николай Хайтов“ №12, Бизнес център „Изток“, партер
Телефони: 029627974; 0878982890; E-поща: contact@langri.eu У еб-сайт: www.langri.eu; www.langri.tech

ОФИЦИЛАЕН  ВНОСИТЕЛ  И  СЕРВИЗ  ЗА  БЪЛГАРИЯ  И  МАКЕДОНИЯ  НА

Версия: 1.0

Приставки и аксесоари

ГабаритиТехнически характеристики

Технически данни и габарити

Приставки Описание Включено/ Опция
Стойка / стелаж Стелаж за матрични дъски и плочи за щанцоване. Включено

Сепаратор за отпадъци Опция

Лентов транспортьор Опция

Плоча за щанцоване
(неръждаема стомана) Консуматив

Плоча за щанцоване 
(алуминиева) Консуматив

350 x 550мм
Размер на матрицата

365 x 515мм
Макс. размер на хартията

310 x 485мм
Макс. завършващ размер 

18мм

Дебелина
на дъската

23.3-23.8мм
Височина на ножа

400вата  (монофазен)

КОНСУМАЦИЯ
                      на енергия

Изрязване,
биговане,

перфориране с
1 преминаване

1000 страници / час

Maкс. скорост на
                 щанцоване

до 5пъти / лист

Многократен
      натиск

Стойка/стелаж за подреждане
и съхранение на матрици

  

Модул за сепарариране на отпадъка, който пасва на 
машината и отклонява отпадъците. В зависимост от 
дизайна и формата на готовия елемент, устройството за 
разделяне на отпадъци може да не работи ефективно. 
Конвейерна тава с дължина 750 мм.
Готовите продукти ще бъдат спретнато доставени. 

3бр. / комплект. По-твърд материал / по-дълъг живот / 
по-труден за регулиране / препоръчва се за дългосроч-
на, професионална употреба. 
3бр. / Комплект. По-мек материал / по-кратък живот / 
лесен за настройка / препоръчва се за кратко, бързо 
настройване. 

* Производствените норми се основават на оптимални работни условия и 
могат да варират в зависимост от медията и условията на околната среда.
* Като част от нашата програма за непрекъснато подобряване на продукта, 
спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
* Превод от английски език. Възможно е да има неволни грешки при превода. 

Модул - преса Модул - подаване


