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Zwiększona pojemność stosu Czyste wysuwanie papieru Zespół mikroperforacji (opcja)

AeroFold Plus posiada tacę podającą, która jest w stanie
ułożyć 800 arkuszy o gramaturze 80gsm. System
podawania z zasysaniem powietrza zapobiega
niewłaściwemu podawaniu i powstawaniu śladów po
rolkach nawet na błyszczących wydrukach cyfrowych. 

Pasy i rolki pomagają złożonym wydrukom starannie
układać się na tacy wyrzutowej. Pozycja rolki jest
automatycznie regulowana. Dzięki opcjonalnej nadstawce
można zwiększyć pojemność układania. 

Opcjonalny zespół perforacji dodaje więcej możliwości do
maszyny. Głowice perforujące mogą być dołączone do
urządzenia w zależności od potrzeb. 

 Specifications

Rozmiar papieru
Gramatura
Maksymalna wysokośc podajnika
Rodzaj papieru
Prędkość składania
Automatyczne ustawianie składania
Licznik
System podawania papieru
Pamięć
Automatyczne wykrywanie rozmiaru 
System wysuwania papieru
Dodatkowe funkcje
Zasilanie / zużycie prądu
 Wymiary / Waga netto
Wykrywanie błędów

Opcje

AeroFold Plus

4 cyfrowe, dodawanie / odejmowanie licznik cyfrowy
System zasysania górnej taśmy + wykrywanie podwójnego podawania

120(S)x210(D) mm - 330(S)x488(D) mm
 52,3 g/m² - 160 g/m² (do 230 g/m² dla pojedynczego złożenia)
 800 arkuszy (papier 80 g/m² 
Papier offsetowy, papier ksero, papier makulaturowy, papier artystyczny, papier powlekany
Do 18 000 arkuszy na godzinę w 5 etapach (papier 80 g/m², pojedyncze złożenie)

Pojedynczy, list, zygzak, podwójny równoległy, rozkładany i z bramą.

30 rodzajów dla standardowych rozmiarów papieru i wzorów składania, 3 rodzaje dla nieparzystych rozmiarów papier A3,

A4, A5, B4 i B5

Automatycznie zmieniany dla 8 rozmiarów papieru i wzorów składania

Funkcje wsadowe, wykrywanie zacięć papieru, regulacja nachylenia, automatyczne podnoszenie stołu podawczego

110-120 VAC, 50/60Hz, 2.6A, 240W / 220-240 VAC, 50/60Hz, 1.5A, 260W

1,170(S)x587(D)x650(W) mm, 68 kg 

Brak papieru, pusty podajnik, zacięcie papieru, pełny stos, nieprawidłowe ustawienie stołu

Jednostka perforująca (mikroperforacja), jednostka punktująca, wąska głowica perforująca / opcjonalny stół do składania
papieru o długości 630 mm w pojedynczy łam, nadstawka na tacę podawczą

* Tempo produkcji oparte jest na optymalnych warunkach pracy i może się różnić w zależności od zapasów i warunków
otoczenia. * W ramach naszego programu ciągłego doskonalenia produktów, specyfikacje mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. 
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Wzory składania

Przyjazny dla użytkownika panel operacyjny
No. Name Function

Kontrolka trybu perforacji

Lampa czyszcząca

Lampka kontrolna

Przycisk interwału

Przycisk wprowadzania dł pap.

Przycisk pamięci 1/2/3

Zapis pozycji

Podwójne podawanie

Wskazuje, kiedy zainstalowany jest opcjonalny zespół
perforujący.
Wskazuje, kiedy konieczne jest czyszczenie sekcji FEED (taśma,
rolka). Świeci się co 10 000 podanych arkuszy. 
IInformuje o braku papieru lub wystąpieniu problemów z
podawaniem papieru. 
Ustawia czas odstępu pomiędzy seriami. 

Wprowadzanie papieru o standardowym rozmiarze. 

Można wprowadzić i zapisać trzy nieregularne typy składania.

Zapisywanie ustawionych pozycji.
Włączanie / wyłączanie wykrywania podwójnego podawania. 

Falcerka Uchida AeroFold Plus może składać do formatu SRA3 różnego rodzaju papiery takie jak offsetowe, powlekane, drukowane cyfrowo itp. poprzez swój taśmowy
system podawania ssania. Gramatura papieru do 160 gsm. (do 230 g/m² dla pojedynczego złożenia) / Rozmiar papieru do 330(W)x488(L) mm. / Prędkość składania
do 18,000 arkuszy/godz. (pojedyncze złożenie) / Funkcje pamięci dla precyzyjnego ustawienia pozycji składania i nieparzystych rozmiarów papieru / Detekcja i
sygnalizacja błędów ułatwia diagnostykę. / Wykrywanie podwójnego podawania alarmuje, gdy podaje podwójne arkusze. / Z opcjonalnymi akcesoriami, możliwe staje
się perforowanie, nacinanie, składanie dłuższych arkuszy. 
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Opcjonalne ostrza do głowicy
perforującej

Opcjonalne głowice perforujące/ nacinające

tel. 601248197


