AutoCreaser Pro 50
Високошвидкісний бігувальник
з сенсорним смарт-екраном

Ключові переваги:
•

7-дюймовий сенсорний екран HD SmartScreen

•

Обробка паперу розмірами до 700 х 500 мм

•

Простийа у використанні та обслуговуванні

•

Повністю автоматичний

•

До 16 бігів на аркуші

•

Обробка паперу товщиною до 0.4 мм (прибл. 400 г/м2)*

•

Довічна нарантія на матрицю

•

Обробка до 8 500 аркушів за годину

•

Необмежена буквено-цифрова пам'ять

•

Регулювання глибини та площі бігу

•

Система перфорації стандартно

•

Згин без тріщин
Система подачі аркушів PosiFeed дозволяє без проблем працювати

Наш Morgana AutoCreaser Pro 50 забезпечує повне вирішення

проблеми розтріскування, яка виникає при згинах цифрових відбитків.
Він однаково ефективний при обробці паперу високої щільності,
ламінату та матеріали з перехресним напрямком волокон.

Інтуїтивно зрозумілий і дружній інтерфейс сенсорного дисплея - одна з
головних особливостей нашого бігувальника. Налаштування роботи на
ньому досить просте: необхідно вказати довжину листа (стандартні

розміри знаходяться в пам'яті), вибрати тип згину (навпіл, під конверт,
воротами і т.д.) і натиснути на «Пуск». Машина у відповідності з

налаштуваннями розрахує кількість і позиції бігів і розпочне роботу.
При цьому мінімальні коригування положення бігу при необхідності

з щільними і важкими матеріалами. Суть технології полягає в тому,
що вакуумний барабан зупиняється раніше, ніж вакуум розпочне

тягнути нижній лист, і до того, як барабан почне подавати лист далі.

Це суттєва зміна дозволить розміщувати в зоні подачі стопу більшої
висоти і без проблем подавати щільні матеріали.

Бігувальники компанії Morgana завдяки використанню спеціальної
запатентованої технології бігування «ніж + матриця» з легкістю
виконують найскладніші завдання. Тиск на матеріал дорівнює

кільком тонам, що послаблює зв'язок між волокнами паперу і, на

відміну від штрихування або бігування за допомогою леза і марзану,
не залишає слідів і подряпин навіть на щільних заливках. Ця

технологія забезпечує високу якість біга і дозволяє використовувати

здійснюються оператором за допомогою натискання стрілки у

Autocreaser Pro 50, як в цифрових, так і в офсетних друкарнях.

можна зберігати в пам'яті.

оскільки використовуються лише символи, навіть найпростіші

відповідному напрямку на дисплеї, а роботи, які виконуються часто,
Продуктивність AutoCreaser Pro 50 була покращена за рахунок 30%
збільшення швидкості без втрати точності. Зараз він працює з

швидкістю обробки до 8 500 аркушів формату А4 або до 11 500
аркушів формату А5 за годину. Максимальний розмір обробки

700 х 500 мм можна ще збільшити за допомогою додаткового лотка,
збільшивши довжину аркуша до 900 мм.

Всі налаштування здійснюються за допомогою нового смарт-екрану, і

налаштування виконуються досить просто. Буквено-цифрова пам'ять
дозволяє зберігати під зрозумілими іменами практично необмежену
кількість завдань. Це значно спрощує виклик роботи, оскільки при
збереженні можна використовувати своє ім’я та номер роботи.

Машина стандартно поставляється з перфораційним диском для
роботи з щільними матеріалами.
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Технічні характеристики
700 x 500 мм
210 x 140 мм
0.4 мм (прибл. 400 г/м2)* вкл. ламіновані матеріали
0.11 мм (прибл. 80 г/м2 без покриття)*
16
50
1 мм (залежить від параметрів матеріалу)
2.5 мм
2.5 мм

2129 x 660 x 1235 мм (прибл.)
210 кг (прибл.)
						

AutoCreaser Pro 50 використовує механізм, ідентичний таким

бігувальникам Morgana, як DigiFold Pro та DocuMaster Pro, і має
довічну гарантію. З тисячами цих механізмів, встановлених по

всьому світу, наша технологія бігування не має собі рівних як по
продуктивності, так і по довговічності.

** Відмова від відповідальності. У рамках плану подальшого вдосконалення продукту технічні характеристики та опублікована тут інформація можуть бути змінені без
попереднього повідомлення. Всі технічні характеристики залежать від застосування, типу паперу, температури, вологості та двигуна системи друку.

