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Morgana AutoCut Pro
“Morgana AutoCut Pro і AutoFold Pro з успіхом
працюють разом, виконуючи за один прохід

обрізування, бігування і фальцювання.”

Morgana AutoCut Pro
Головні переваги
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Макс. розмір аркушу: 330 x 490 мм (опціонально
до 300 x 700 мм)
До 10 аркушів SRA3 sheets за хвилину (21 візитка)
Попередньо встановлені шаблони
Підтримка щільності носіїв 120 - 350 г/м2
До 150 налаштувань робіт у пам'яті
До 5000 аркушів A4 за годину з 1 бігом
4-дюймовий сенсорний екран
Регулювання перекосу
Авто вирівнювання
Виявлення подвійного подавання

Багатофункціональні
можливості

Одне з ключових переваг Morgana AutoCut Pro продуктивність. За допомогою цієї системи можна за хвилину
нарізати до 210 візиток або 80 поштових листівок. В режимі
високошвидкісного бігування вона обробляє до 5 000 відбитків

Система Morgana AutoCut Pro призначена для після-

за годину.

друкарської обробки відбитків з автоматичним подаванням
листа з функціями поздовжньої, поперечної нарізки і

Машина працює з паперами щільністю від 120 до 350 г/м2 і

бігування. Її можна використовувати для виконання одного з

підтримує листи стандартних форматів до 330 x 490 мм, а

цих завдань, а також встановлювати в лінію з

також банери до 330 x 700 мм (опція).

фальцювальником AutoFold Pro, що дозволить виготовити
буклет з бігуванням, фальцюванням і підрізуванням за один
прохід
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Завдання налаштовуються за допомогою інтуїтивно зрозумілої сенсорної
панелі управління з діагоналлю 4 дюйми. Можна вибрати один з трьох
режимів:
• Preset з попередньо встановленими настройками, де потрібно вибрати
тільки формат аркушу, тип і формат виробу (підходить для більшості робіт);
• Manual з можливістю змінити встановлені параметри вручну (для
нестандартних завдань);
• Flex з налаштуванням формату, розміру і зазначенням типу виробу зі
збереженням даних параметрів в пам'яті машини під певним номером (до 150
шт.) і подальшим запуском «в один клік».
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Morgana AutoCut Pro
Morgana AutoFold Pro
До AutoCut Pro можна приєднати фальцювальник
AutoFold Pro з технологію "літаючий ніж", яка

дозволяє запобігти появі подряпин, стиранню фарби
і інших дефектів на відбитках, товщина яких може
варіюватися від 0,4 до 0,11 мм.

AutoFold Pro також можна приєднувати до іншого
післядрукарського обладнання, наприклад, до
бігувальників Autocreaser 33/50.

Morgana AutoCut Pro:
інтуїтивне управління
За допомогою пульта управління можна також

налаштувати частоту подачі матеріалу, силу роздування
стопи та інші параметри.

Окрім того, пристрій має вбудовані сенсори для

запобігання подвійного захвату листа і зчитування
мітки різу, що унеможливлює випуск бракованої

продукції і дозволяє зробити нарізку максимально
точною (з похибкою до 0,3 мм).

Об'єднайте AutoCut Pro з Morgana AutoFold для
полегшення обрізки, біговки і фальцовки!

Morgana AutoCut Pro
Технічні характеристики
Повздовжня і поперечна нарізка, бігування, високошвидкісне бігування
330 x 490 мм або 330 x 700 мм (опція)
210 x 210 мм
Мінімальний розмір готового виробу

85 x 50 мм
120 x 350 г/м2
4-х дюймовий сенсорний дисплей
Шаблони / спеціальні налаштування
Система подавання за допомогою верхнього ременя
Стандартно
Стандартно
Стандартно

Реєстраційні мітки різу

Стандартно

Максимальна висота стапеля

100 мм

Швидкість

21 візитка: 10 аркушів / хвилину
8 поштових листівок (SRA3): 10 аркушів / хвилину
2 повздовжніх + 2 поперечних різи, 1 біговка (A4): 15 аркушів / хвилину
1 біговка (A4): до 5000 аркушів / годину

Допуск різання

+/- 0.2 - 0.3 мм
840 x 790 x 1090 мм
1600 x 790 x 1090 мм
200 кг
AC100 - 220VAC 50/60Hz

Додаткове обладнання
•

Комплект для подавання банерів

•

Вивідний транспортер

•

Багатоцільовий стекер

•

AutoFold Pro

The Morgana AutoFold Pro
Технічні характеристики
Максимальний формат аркушу

630 x 385 мм

Мінімальний формат аркушу

210 x 140 мм

Максимальна товщина аркушу

0.4 мм (приблизно 400 г/м2), включаючи ламінований матеріал

Мінімальна товщина аркушу

0.11мм (приблизно 80 г/м2), включаючи ламінований матеріал

Максимальна кількість фальцю на аркуші

2

Збереження налаштувань в пам’яті

Без обмежень

Мінімальна відстань між фальцями

70 мм (залежить від щільності паперу)

Мінімальна відстань фальцю від краю

50 мм

Мінімальна відстань фальцю від нижньої підрізки

50 мм

Швидкість

(A4 навпіл) 6 240 аркушів за годину

Габарити (Д х Ш х В)

1700 x 680 x 1220 мм

Вага

128 кг

Енергоживлення

240v 50/60hz

