PROFESJONALNA GILOTYNA
ELEKTRYCZNO-HYDRAULICZNA - IDEAL
THE 56

OPIS PRODUKTU

IDEAL THE 56 - GILOTYNA ELEKTRYCZNA NOWEJ GENERACJI Z HYDRAULICZNYM DOCISKIEM
Zaprojektowana z myślą o optymalnej, maksymalnie wydajnej i zawsze bezpiecznej pracy. To idealne

rozwiązanie dla drukarń, zakładów małej poligrafii, agencji reklamowych, biur, drukarń cyfrowych, punktów
ksero oraz wszędzie tam , gdzie potrzebne jest szybkie i precyzyjne cięcie. Firma IDEAL działa od 1951 roku,
to synonim niezawodności i najwyższej jakości.

OBSŁUGA I STEROWANIE ZA POMOCĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI EKRANU DOTYKOWEGO 15,6”
Intuicyjne oprogramowanie gilotyny IDEAL THE 56 wraz z kompleksowymi funkcjami teraz na wyciagnięcie
ręki. Łatwy w obsłudze, komfortowy dla Twoich oczu wyświetlacz ma płynną regulację nachylenia, doskonale
dopasowuje się do warunków oświetleniowych i ergonomicznych potrzeb użytkownika.

PRECYZJA I JAKOŚĆ GILOTYNY DO PAPIERU MA ZNACZENIE!
Czyste krawędzie przy każdym cięciu, precyzyjna prowadnica noża, elektronicznie monitorowany docisk,
precyzyjnie prowadzone tylne siodło oraz optyczne wyświetlanie linii cięcia – to wszystko gwarantuje zawsze
udane cięcie.

BEZPIECZEŃSTWO TO PRZEDE WSZYSTKIM KOMFORT PRACY DLA KROJCZEGO
Gilotyna IDEAL THE 56 wyposażona została w system SCS (Safety Cutting System). Jest to system
zapewniający pełne bezpieczeństwo podczas cięcia, a w skład którego wchodzą: oburęczna aktywacja ostrza,
kurtyna świetlna na podczerwień, bezpieczna wymiana ostrzy, regulacja głębokości ostrza oraz
zabezpieczenie urządzenia za pomocą hasła dostępu.

MAKSYMALNE DOPASOWANIE DO POTRZEB OPERATORA GILOTYNY (KRAJARKI) DO PAPIERU
Regulowana wysokość stołu, zintegrowana funkcja wymiany listew tnących, prowadzenie operatora za
pomocą kolorowych sygnałów – wiele ergonomicznych funkcji potrzebnych w codziennej pracy.

NOWA JESZCZE LEPSZA SERIA
40% szybsze blokowanie materiału oraz cięcie
50% większe ciśnienie docisku
100% szybsze przesuwanie siodła
Zabezpieczenie urządzenia za pomocą kodu PIN

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Długość linii cięcia: 560 mm
Maksymalna grubość cięcia: 80 mm
Minimalna resztka:

15 / 60 mm
Głębokość stołu: 560 mm
Rodzaj pracy noża: elektromechaniczny
Napęd docisku: hydrauliczny
MOC
Dla układu noża: 2300 W
Dla układu docisku: nie dotyczy
Dla układu siodła: 100 W
POZOSTAŁE PARAMETRY
Pozostałe parametry urządzenia: precyzyjny napęd tylnego ogranicznika (siodła), optyczne wyświetlanie
linii cięcia, panel sterujący z programatorem i wyświetlaczem, automatyczny docisk, precyzyjnie regulowana
siła docisku poprzez panel sterujący, „kurtyna bezpieczeństwa” – fotokomórka w stole przednim
WAGA
• waga netto: 303 kg
• waga brutto: 390 kg
WYMIARY
• wysokość: 1523 mm
• szerokość: 979 mm
• głębokość: 1211 mm

GWARANCJA
• gwarancja na urządzenie: 2 lata
• serwis 72h: Nie
Dowóz i instalacja u klienta: Zapytaj handlowca
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