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Morgana AutoCreaser Pro XL
Автоматична бігувальна система
AutoCreaser Pro XL розроблена для цифрових і офсетних друкарень
з середнім і великим об'ємом післядрукарського навантаження.
Базується на багаторічному досвіді виробництва подібних машин і
на основі відгуків тисяч клієнтів Morgana по всьому світу

Подавання
•

Автоматичне вакуумне подавання

•

Повітряний роздув стопи контролюється матрицею
оптичних сенсорів (SP-сенсор)

•

Автоматичний вибір параметрів подачі залежно від
розміру і товщини паперу

•

Ультразвуковий сенсор виявлення захвату подвійного листа

•

Подовження робочого столу до 1300 мм

Бігування
•

•
•
•

•

Потужний блок статичного бігування може
використовувати як стандартні, так і вузькі леза, а також
додаткові поперечні перфораційні леза
Додаткова друга бігувальна матриця дозволяє бігувати
вгору і вниз за один прохід
До 30 бігів на аркуші
Додатковий роторний перфоратор (вздовж напрямку руху

паперу). Ручне налаштування, може поєднуватись з
поперечною перфорацією.
Укладальник з максимальною ємністю до 120 мм. Висота
регулюється вручну.

Продуктивність AutoCreaser Pro XL без втрати точності складає
8 500 аркушів формату A4 та 11 000 формату A5 за годину,
завдяки чому це наш найпродуктивніший бігувальник на
сьогоднішній день. Новий AutoCreaser Pro XL обробляє аркуші
385 х 700 мм, а з подовженим столом - навіть 385 х 1300 мм.
AutoCreaser Pro XL обладнаний НОВИМ верхнім пристроєм
вакуумного подавання Morgana. Повітряний роздув аркушів
контролюється оптичним датчиком, що забезпечує більшу
ефективність та зменшує ризик подачі подвійних листів.
Висота стопи для подавання при щільності паперу до 400 г/м2
- до 120 мм.

AutoCreaser Pro XL забезпечує повне вирішення проблеми
розтріскування, яка виникає при фальцюванні відбитків,
надрукованих на цифрових машинах. Він однаково
ефективний у роботі як із з звичайним картоном, так і з
ламінатом або текстурованим папером.

Morgana AutoCreaser Pro XL
Простий та зрозумілий
екран управління
Новий інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача контролює
всі основні функції AutoCreaser Pro XL. Використання екрана сама простота. Введіть довжину аркуша (популярні розміри
встановлені заздалегідь), торкніться типу фальцю для готового
виробу (потрійний, воротами тощо) та натисніть клавішу Enter.
AutoCreaser Pro XL автоматично підраховує, де повинні бути біги
та відповідно зробить їх.

Літеро--числова пам’ять дозволяє зберігати і найменувати
необмежену кількість завдань за вашим вибором. Це значно
спрощує пошук роботи, оскільки ви можете використовувати
власне ім’я та номер роботи для збереження налаштувань.

Система EasyBlade
Механізм швидкого знімання/установки бігувальної матриці (без
застосування інструментів) дозволяє моментально перемикатись між
роботами. Це корисно, наприклад, при перемиканні між роботою з
перфорацією і роботою з чистим бігуванням. Операція тепер може бути
проведена без будь-яких спеціальних інструментів менш ніж за 30 секунд.

Morgana AutoCut Pro
Технічні характеристики
Модуль подавання
200 мм (100 мм для аркушів довжиною більше 700 мм)
385 x 700 мм (385 x 1300 мм з подовженим столом)
99 x 210 мм
0.4 мм (400 г/м2)
0.09 мм (80 г/м2)

Модуль бігування
Кількість бігів на аркуші:

30
1 мм
0.1 мм
120 мм
385 x 1040 мм

1160 мм (В)
1160 мм (В)

ОПЦІЇ : поперечні перфоруючі леза

