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TEKNISET TIEDOT

DUPLO DC-10 PRO

Taskujen lkm

10/torni(20,30,40,50 tai 60)

Max.arkkikoko
Min.arkkikoko
Paperivahvuus
Arkin syöttö
Arkin siirto
Nippuvahvuus
Nopeus

350 x 500mm
120 x 148mm
40 - 300 g
Imumatto,tartunta-ala 187 cm/2
2 kuljetinhihnaa
60mm
max.10000 settiä/h vasemmalle ja oikealle suorakeräilynä
max.4500 settiä/h oikealle stakkeriin limittäin
max.5000 vihkoa/h vihkolinjalle

Laskija
Valvonta

Digitaalinen 5 numeroinen alas ja ylös laskeva,lisäksi nollaamaton laskin
Puuttuva,tupla (säädettävällä herkkyydellä ja lukukohdalla),tyhjätasku,ruuhka arkin siirrossa ja ruuhka taskussa
630 x 750 x 1972mm (l x s x k) DC-8 korkeus 1700mm
320 kg (DC-8 290 kg)
230V/50Hz

Mitat
Paino
Sähkö

Ominaisuuksia:
-kaikki tornit identtisiä
-automaattinen kalibrointi paperikoon-ja vahvuuden mukaan
-arkinvalvonta kohtaa voidaan siirtää
-kaikkien tornien syöttö oikealle tai vasemmalle,myös samanaikaisesti(vaatii 2 tornia tai enemmän)
-automaattinen taskun valinta
-mitkä tahansa 2 ylintä taskua voidaan linkittää
-yksittäisen tornin jako paperin lisäämistä varten ajon aikana
-portaaton nopeuden säätö
-väliarkin syöttö
-taitettujen arkkien syöttö
-6 sivuisten kansien ajo
-hylättyjen (viallisten)nippujen keräily keskeyttämättä ajoa myös
oikealle kerättäessä.
-käsisyöttö yksikkö keskellä hyvällä työskentelykorkeudella,
voidaan lisätä arkkeja keräiltävään työhön ja korjata mahdolliset vialliset setit.
-Nerokas,laajalta alalta (187cm2) tarttuva tahraamaton imusysteemi varmistaa
kaikentyyppisten,myös kippuroiden paperien,häiriöttömän kulun.

-Joka taskussa oma kaksinkertainen puhallusjärjestelmä (ei erillisiä
tornikohtaisia kompressoreita) arkkien erotteluun.Järjestelmä on
lisäksi huomattavasti äänettömämpi verratuna kompressoreihin.
Järjestelmä ei tuota myöskään paperin kippuroitumista aiheuttavaa
lämpöä pitkissäkään ajoissa.
Imu-ja puhallusjärjestelmä mahdollistaa jopa 10.000 ark/h keräilyn.
-Jokainen tasku on itsenäinen imun ja puhalluksen osalta ja laite
huomio automaattisesti käytettävät taskut.
90% töistä ei vaadi käyttäjän säätöjä,vaikka paperikoko vaihtuisi
A6-A3,koska laite kontrolloi itse käytettävät taskut ja tarvittavat
imut ja puhallukset.
-Laite valvoo automaattisesti maximi nopeuden arkkikoon ja jatkolaitteiden mukaan.
-Monipuoliset ohjelmointimahdollisuudet ja taskujen itsenäiset toiminnot mahdollistavat helpon taskujen lataamisen ajon aikana ja
nopeat töiden vaihdot.
-Hipaisunäppäimistöinen ja väri-LED ohjauspaneli on selkeä ja
helppokäyttöinen
-Voidaan kytkeä täysautomaattisiin vihkolinjoihin.Valittavana kolme
vaihtoehtoa.
-Lisälaitteena valittavissa myös automaattisella koon säädöllä
varustettu stakkeri sekä tärypöytä.
-Suomenkielinen käyttöohje
PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN.

