
Точният избор 
за офсетни и 

дигитални 
печатници

Eлектрически осцилиращ нож с максимална 
дълбочина на рязане - 6 мм за повече материали.

АВТОМАТИЧНИ ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА РЯЗАНЕ 

Моделите от серията PK автоматични интелигентни системи за рязане използват напълно 
автоматичен вакуумен конвейер и платформа за автоматично повдигане и подаване на 
материалите. Оборудвани с различни инструменти, те могат бързо и прецизно да правят 
пълен или частичен сряз, биговане, перфориране и V-канали. Подходящи са както за 
мострени бройки, така и за къси серии персонализирано производство на рекламни знаци, 
опаковки, покани и др. PK е рентабилно интелигентно оборудване, което отговаря на 
цялостния ви творческа процес.



МАТЕРИАЛИХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРИ

   • Високочестотен електронен осцилиращ нож
Материалите могат да бъдат по-разнообразни и по-дебели в 
отговор на различните изисквания за рязане.
   • Комбинирайте интелигентно рязане / биговане / 
перфорация / V-канали и други функции, които отговарят на 
вашите изисквания за творческа обработка.
Изрязване на етикети във всякаква форма.
Рязане, биговане на всякакъв вид кутии от картон, велпапе, 
мукава.
   • Прецизна система за автоматично позициониране
CCD камера с висока разделителна способност 
позиционира автоматично и прецизно различни материали с 
предварително отпечатан дизайн за последващо 
автоматично изрязване по контур, разрешава проблеми при 
ръчно позициониране и деформация на печата, за да се 
изпълняват прости и прецизни задачи на рязане.
   • Система за управление на баркод
Сканирането на баркодове позволява бързо отваряне на 
съответните файлове на задачите за рязане.
   • Система за автоматично подаване
Напълно автоматичната система за подаване прави 
производството по-ефективно и отпада необходимостта от 
постоянна намеса на оператор

Тип на работната глава PK

Универсален статичен, биговащ, статичен за частичен сряз

< 2 мм

Конвейер + вакуумна система

30 м/мин

±0.1 мм

PLT, DXF, HP/GL, PDF, EPS

220 V ± 10%50 Hz

< 6 мм

Car sticker, Sticker, Card Paper, PP Paper, Reflective material
KT Board, PP Paper, FoamBoard, Sticker, Reflective Material, 

Card Board, Plastic Sheet, Corrugated Board, Grey Board, 
Corrugated Plastic, ABS Board, Magnetic Sticker

Осцилиращ, универсален статичен, биговащ, статичен за 
частичен сряз

PK0604

600мм х 400мм 750мм х 530мм

2350мм х 900мм х 1500мм 2600мм х 1000мм х 1150мм

PK0705 PK0604 Plus

600мм х 400мм 750мм х 530мм

2350мм х 900мм х 1500мм 2600мм х 1000мм х 1150мм

PK0705 Plus

PK Plus

Модел Машина

Работна площ (Д * Ш)

Размер на машината 
(Д * Ш * В)

Работни инструменти

Максимална дебелина

Захващане / подаване 
на материала

Максимална скорост на 
рязане

Точност на рязане

Формат на данните

Захранване

Консумация

Материали
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