malli
SCR22
malli SCR22
Digitaalinen etiketin viimeistelijä
ilman laminointia sopii heille,
jotka käyttävät pigmenttipohjaista
mustetta /lasertekniikkatulostimia
(veden- ja haalistumisen kestäviä).

malli
SCR22PL
SCR22PL

malli SCR35PL
malli SCR35PL

Sopiva kumppani 8.5” digitaalisille
väritulostimille

Sopii leveille digitaalisille
värietikettipainoille

Scorpio-sarja on all-in-one-järjestelmä, joka lisää etikettien kestävyyttä laminoinnilla (vain SCR22PL ja SCR35PL ), leikkaa etiketit
digitaalisesti muotoon, poistaa liian etikettimateriaalin kunkin muotoon leikatun muodon ympäriltä, ja kelaa materiaalin takaisin
tarjoten sinulle ammattimaisesti leikatut ja viimeistellyt etiketit.
Kaikki järjestelmät tarjoavat hyvin tarkan ratkaisun leikkausplotteritekniikalla.
Sen avulla voit leikata eri tyyppisiä materiaaleja ja muotoja käytön aikana ilman muoteista tulevia lisäkustannuksia.
Laitteet on varustettu leikkurinhallintatyökalulla, joka toimii yhdessä kameran kanssa, ja muodostaa integroidun optisen mustan
merkin rekisteröintijärjestelmän, mikä nopeuttaa leikkausnopeutta ja tällä vältetään synkronointiongelmat.
Kaikki ominaisuudet tarjoavat joustavuutta etikettien suunnitteluun ja takaavat työn sujuvuuden.
Scorpio-sarja sisältää digitaalisia etikettien viimeistelijöitä, jotka vastaavat
nopeiden on-demand-tulostusten tarpeisiin käytettäväksi digitaalisissa
värietikettitulostimissa ja painoissa.

Scorpio-sarjan käytön hyötyjä:
» Nopea tuotanto talon sisällä tarkoittaa varastojen ja kustannusten vähentämistä
» Reunattomasti tulostettujen etikettien ei tarvitse enää olla painajaisia
» Laminoidut etiketit ovat kestävämpiä (ei tarvita erityistä tulostusmateriaalia)
» Ei tarvetta tilata esileikattuja etikettirullia
» Ei tarvetta ultratarkkaan etiketin marginaalin säätöön tulostettaessa
reunattomasti
» Ei tarvetta asettaa minimiväliä etikettien väliin, kun tulostetaan reunattomasti
(säästää tulostusmateriaalia)

Tarjoamme myös kiiltävän laminointikalvon
tulostettujen etikettien suojaksi. Laminointi kestää
ultraviolettisäteitä ja vettä sekä korkeita lämpötiloja,
joten kiiltävä laminointi tehdään 28 μm:n kokoiselle
polypropyleenikalvolle varustettuna 20 μm:n
vesipohjaisella akryyliliimalla.
Mitat: 210 mm x 762 m

TEKNISET TIEDOT
SCR22

Osanumero

SCR22PL

SCR35PL

Syöttö / lähtö rullan maks.
halkaisijaeter

250 mm

250 mm

250 mm

Min. materiaalin leveys

110 mm

110 mm

110 mm

Max. materiaalin leveys

225 mm

225 mm

355 mm

Max. leikkausleveys

200 mm

200 mm

330 mm

Min. leikkausleveys

19 mm

19 mm

19 mm

Leikkuuterien määrädes

8 asti

8 asti

13 asti

Laminointimoduuli

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

Mitat

P =150 cm
K =145 cm
L= 70 cm

P =200 cm
K =145 cm
L= 70 cm

P =2000 cm
K =145 cm
L= 70 cm

Paino (arvio)

180 kg

235 kg

245 kg

Rullan hylsyn koko

76 mm

Min. / Max. etiketin pituus

10 mm / 381 mm

Max. materiaalin paksuus

0.25 mm

Maksimileikkausnopeus

600 mm/s kaikkiin suuntiin

Takuu

Yksi vuosi osat ja työ Käyttörajoituksia voi olla

Ytimen pidikkeen
kytkin

Laminointi
(vain SCR22PL ja
SCR35PL)

Säädettävä kytkin

Jätematriisin poisto

Kiristysvarsi

Leikkaus

Kamera

Teräleikkaus

Kelaus valmiiksi
rulliksi

Hylly

MITÄ D.P.R. SCORPIO-SARJALLA ON JA KILPAILIJALLA EI...
Optinen anturi

D.P.R. Scorpio-sarja käyttää kameraa, joka muodostaa integroidun merkintärekisteröintijärjestelmän, joka lukee
yhden merkinnän jokaiselle leikkauslayoutille. Leikkausnopeuden optimointi. Ei synkronointiongelmia.

Säädettävä kytkin

Tämä ominaisuus mahdollistaa tasaiset, kiinteät rullat ja jätemateriaali on rullattu siististi.

Koolla on väliä

D.P.R. Scorpio-sarjan koko tarjoaa enemmän tilaa ja tulostusalusta on nopeampi ladata, ja kone on käyttövalmis
muutamassa minutuissa.

Tulostusalustan kulku

D.P.R. Scorpio-sarja on varustettu ultraäänianturijärjestelmällä, joka luo materiaalisilmukan sekä plotterin
syöttöön että lähtöön. Sillä varmistetaan tulostusalustan sujuva kulku leikkauksen aikana.

Leikkausterät

D.P.R. Scorpio-sarja on varustettu edullisella monikulma-terillä . Terän käyttöikä on nelinkertainen.

Tyhjät etiketit

D.P.R. Scorpio-sarja voi leikata tyhjiä etikettejä. Scorpion ohjelmistolla operaattorin täytyy asettaa vain etiketin
vaihe. Materiaaliin ei tarvitse tulostaa merkintöjä.

Ohjelmisto

D.P.R. Scorpio-sarjassa on räätälöity ohjelmisto, jonka asiakas asentaa tietokoneelleen.

Tulostusalusta

D.P.R. Scorpio-sarja mahdollistaa 101,6 mm - 355 mm leveän tulostusalustan käytön.

Matriisin takaisinkelaus

D.P.R. Scorpio-sarjassa on synkronoidut, moottoroidut ytimen pidikkeet, joilla vältetään matriisin repeäminen
poiston ja takaisinkelauksen aikana.

Helppo liikuttaa

D.P.R. Scorpio-sarjassa on 4 pyörää, jotka helpottavat koneen liikuttamista.

Etäapu

Asiakkaat, joiden tietokone on yhdistetty internetiin, ovat operaattoreidemme tavoitettavissa etähallintaa sekä
laiteohjelmistojen päivitystä varten.

SCORPIO-OHJELMISTO
Scorpio-ohjelmisto toimii kameran kanssa muodostaen integroidun optisen merkintärekisteröintijärjestelmän.
Ohjelmiston avulla operaattori tuo leikkaustiedoston Adobe Illustratorista tai Corel Drawista, ja luo merkinnän leikkaustiedoston sisälle.
Kamera havaitsee merkinnän, joka on tulostettu tulostusalustaan, ja ohjelmisto sovittaa
sen leikkaustiedostoon luodun merkin kanssa.
Tämä prosessi synkronoi työn aloituksen paikan ja ajan.

(Katkaisimen hallintatyökalu)

PLOTTERIN TIEDOT
Dataliittymä

USB 2.0

Lineaarinen leikkausnopeus

Riippuu grafiikasta 2 neliössä 80x80 mm
(3.15’’x3.15”= 34 etikettiä/min.

Ohjelmoitava leikkausvoima

20 gf - 300 gf 31vaiheessa (Max 300 gf)

Testileikkaustoiminto

Kyllä

Leikkauksen rekisteröinti

Yhden kohdan merkintä (4 mm (0.16”) neliö)

Leikkauskyky

Sekä painettu että painamaton materiaali

Käyttöliittymä & ohjelmisto

Scorpio-ohjelmisto (Windows OS) leikkauksenhallintatyökalu.
Voidaan yhdistää CorelDrawiin ja Adobe Illustratoriin.

Tehonvaatimukset

100-240 VAC, 240 W

1) Ytimen pidikkeen kytkin		

6) Leikkaus

2) Laminointi			

7) Takaisinkelaus

3) Digitaalinen muotoonleikkaus		

8) Jäte

4) Säädettävä kytkin			

9) Hylly

5) Poista jäte

