Precyzja. Efektywność. Wydajność.

Cutter Z7 jest szybkim, automatycznym
systemem rozkroju wielowarstwowego.
Tnie z łatwością skomplikowane kształty
i nacinki na różnego rodzaju
materiałach.

Cechy cuttera Z7:
• System Inteligencji Noża „Plus” (Knife Intelligence Plus)
kontroluje wychylenie noża oraz błyskawicznie zmienia kąt
ustawienia noża, ścieżkę cięcia i przyspieszenie tak, aby
każdorazowo zapewnić precyzyjne cięcie elementów dla
wszystkich warstw,
•

automatyczny system ostrzenia noża eliminuje ryzyko
wystąpienia niedociętych linii, zapewniając wysoką jakość
wycinanych elementów,

•

system chłodzenia noża zapobiega topieniu materiału
spowodowanym przez rozgrzany nóż,

•

system wiercenia do oznaczenia punktów spotkań,

•

funkcja SMARTbite - automatycznie określa kiedy nakład
powinien przesuwać się naprzód. Cutter przesuwa wycięte
części do zintegrowanego stołu odbierającego i przesuwa
jednocześnie nakład do rozkroju na powierzchnię roboczą,

•

powierzchnia stołu zbudowana jest z łatwo wymienialnych
nylonowych kostek o szczotkowej powierzchni, pozwala
na wycinanie bez uszkadzania noża czy tkanin i materiałów,

•

system szybkiej wymiany wiertła pozwala na wymianę wiertła
bez użycia narzędzi w czasie15 sekund,

•

oprogramowanie CutWorks PowerPack pozwala na
przetwarzanie plików cięcia w celu uzyskania maksymalnej
wydajności i jakości wycinanych elementów. CutWorks
PowerPack pozwala na manualne bądź automatyczne
układanie wycinanych elementów. CutWorks Process
Wizards automatyzuje cały proces.

CutWorks automatyzuje dokładność
rozkroju i optymalizuje wydajność.

System szybkiej wymiany wiertła.

OPCJE:

Specyfikacja techniczna:
Charakterystyka

Wiertło podwójne - opcja
dodatkowo płatna.

Wysokość tkaniny

7.2 cm

Prędkość cięcia (max.)

30.5 m/ min.

Przyspieszenie głowicy (max.)

2.4 m/ s2

Waga stołu

4511 kg

Dostępne wysokości stołów

80, 86, 91 cm

Zasilanie elektryczne
System sterowania i zasilania

3-przewodowe, 200 V - 240 V, jednofazowe,
50/ 60 Hz, 20 A

Vacuum

380/ 440 V, 3 - fazowe, 50/ 60 Hz, 80 A

Średnie zużycie

17 KWh do 20 KWh (system 3 - fazowy)

Sprężone powietrze

85 l/ min. - 6.8 bara

Środowisko

GERBERspreader- beznapięciowa
lagowarka- opcja dodatkowo płatna.

Temperatura (max.)

43ºC

Wilgotność (max.)

80% (nieskondensowana)

System vacuum

760 m n. p. m

Emisja dźwięku

80 dBA

Szczotkowa powierzchnia pozwala
na wycinanie bez uszkadzania noża
czy tkanin.

Wyłączny, autoryzowany dystrybutor
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