
XLc7000 to cutter 
wielowarstwowy.
Zapewnia niezrównaną 
wydajno  i wyj tkowść ą ą 
niezawodno  rozkroju.ść
Tnie do 7,2 cm skompresowanych 
materia u, ró nego rodzaju tkaninł ż  
do 2.0 metrów szeroko ci.ś

Gerber Bristle Square® - 
szczotkowa powierzchnia 
pozwala na wycinanie bez 
uszkadzania no a czy tkanin.ż

Graficzny interfejs u ytkownikaż  
u atwia obs ug  cuttera.ł ł ę

Dokładność.

• Cutter XLc7000 wyposażony jest w system vacuum, który utrzymuje 
materiał w jednym miejscu podczas procesu rozkroju, zapewniając 
dokładność cięcia.

• System SMARTbiteTM automatycznie kalkuluje każdy układ kroju w celu
         określenia maksymalnej ilości elementów, które mają zostać wycięte przy jak
         najmniejszej ilości przesuwów materiału, tak aby zwiększyć produktywność
         urządzenia.

• Wysoki zakres pionowego skoku noża oraz automatyczny system ostrzenia 
         noża eliminują zjawisko występowania niedociętych włókien i nitek,
         zapewniając dokładność cięcia elementu od górnych do dolnych warstw
         nakładu.

• Operator może z łatwością dostosować prędkość ruchu głowicy cuttera oraz 
częstotliwość oscylacji noża do rodzaju rozkrawanego materiału, 
maksymalizując produktywność cuttera.

Prostota i wygoda obsługi systemu sterowania.

• Belka z systemem przytrzymywania materiału współpracuje 
        z powierzchnią roboczą i automatycznie transportuje materiał 
        ze stołów do lagowania na cutter.

• System sterowania i kontroli oparty o oprogramowanie CutWorks 
       MPC oraz piktograficzny ekran dotykowy zawiera kreator, który 
       wyświetla graficznie w czasie rzeczywistym parametry operacyjne, 
       system vacuum oraz prędkość cięcia, dostarczając kompleksowego 
       podglądu całego procesu rozkroju.

• Przechowuje pliki rozkroju w celu przeprowadzenia ich ponownej   
        analizy, tak aby kolejne rozkroje mogły zostać wykonane w krótszym
        czasie przy ich wykorzystaniu.

• Poprzez właczenie komputera sterującego cuttera XLc7000 do sieci 
       istnieje możliwość przesyłania plików z systemów CAD do komputera
       sterującego cuttera.



Opcje dodatkowo płatne:
• zestaw do przejezdności cuttera
  pomiędzy wieloma ciągami
  stołów,
• regulowane vacuum.

Wiertło o średnicy do 12.7 mm 
do wykonania otworów w nakładzie 
- opcja dodatkowo płatna.

Vortex- chłodzenie noża 
- opcja dodatkowo płatna.

GERBERspreaderTM- 
beznapięciowa lagowarka
- opcja dodatkowo płatna.

    Specyfikacja systemu:

Charakterystyka
Wysokość nakładu (po sprasowaniu) 7.2 cm

Prędkość cięcia (max.) 30.5 m

Przyspieszenie głowicy (max.) 2.4 m/ s²

Waga stołu 4511 kg

Dostępne wysokości stołu 80, 86, 91 cm

Zasilanie elektryczne
Zasilanie sterowania 200 V – 240 V, 1 PH, 50/ 60 Hz, 20 A

System Vacuum 380/ 440 V, 3PH, 50/ 60 Hz, 80 A

Średnie zużycie energii 17- 20 kWh dla 3PH

Zużycie sprężonego powietrza/ 
wymagane ciśnienie

85l/ min. / 6. 8 bara

Środowisko
Temperatura (max.) 43˚C

Wilgotność (max.) 80%

Vacuum 760 m. n. p. m

Emisja dźwięku 80dBA

Wyłączny, autoryzowany dystrybutor 
Gerber Technology w Polsce:
tel.: +48 32 281 02 61
intex@intex.bytom.pl
www.intex.bytom.pl


