1600 Series C

 
       

FLEXÍVEL PARA
SUAS APLICAÇÕES

DADOS VARIÁVEIS,
SIMPLIFICADOS

A 1600 Series C pode ser facilmente configurada para os
seguintes
formatos
de
impressão: rolo a rolo, rolo a
corte e dobra em leque; possibilitando uma rápida configuração e troca entre trabalhos.

Integre perfeitamente projetos
e layouts com texto, imagens,
códigos de barras e informações de banco de dados
para lidar com as necessidades de embalagem, rastreamento,
personalização
e
microssegmentação de segurança.

A etiquetagem sob demanda nunca foi tão fácil com a Colordyne
1600 Series C. Solução rápida, flexívei e escalável, perfeitas para
reduzir custos e eliminar estoques de etiquetas pré-impressas.
A 1600 Series C produz etiquetas e etiquetas coloridas de
alta qualidade, integrando dados variáveis permitindo
que você imprimam exatamente a quantidade que
necessita, seja ela grande ou pequena.

FÁCIL DE USAR
Fácil de substituir cartuchos de
tinta de 250 mL
Software
de
driver
de
impressão intuitivo
Imprimir sangramento total em
mídia pré-cortada
Componentes do motor substituíveis pelo cliente

VISÃO GERAL
INFORMAÇÕES GERAIS
• Velocidade de impressão premium: 30 pés / min (9
m/min)
• Prêmio máximo: 1600 x 1600 dpi
• Velocidade de impressão normal: 60 pés / min (18 m
/ min)
• Resolução normal: 1600 x 800 dpi
• Largura máxima de impressão: 8,75 ”(222 mm)
• Cor: CMYKK
• Suprimento de tinta: cinco cartuchos de tinta de 250
mL
• Tipo de tinta: corante de base aquosa Memjet®
MANUSEIO DE MÍDIA
• Largura da mídia: 2 "a 9" (51 mm a 229 mm)
• Calibre de mídia: 0,004 "a 0,012" (0,1 mm a 0,3 mm)
• Tipo de mídia: compatível com jato de tinta aquoso
• Sensor de mídia: Transmissivo (sensor de espaço de
etiqueta); Refletivo (marca preta)
• Desenrolamento / rebobinamento opcional: OD 8
”(203 mm); Tamanho do núcleo: 3 ”(76 mm)
SOLUÇÕES DE SOFTWARE
• Driver de impressão e caixa de ferramentas Colordyne
• RIP e gerenciamento de cores: Xitron® Navigator
RIP (Harlequin)
• Dados variáveis: Xitron® Variegator
REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA
• Sistema operacional: Windows® XP ou Windows® 7,
Windows 10
• Processador: CPU dual core de 2,5 GHz
• Memória: 4 GB de RAM
• Disco rígido: 250 GB
• Ethernet e USB: 2.0 ou superior
• Unidade óptica: DVD-ROM
AMBIENTE OPERACIONAL
• Operação: 59 ° F a 95 ° F (15 ° C a 35 ° C)
em UR 22-80% (sem condensação)
• Pressão atmosférica: 70 kPa a 106 kPa

(41) 3022-8800/98872-3372
www.gotadetinta.com.br

VELOCIDADES DE
IMPRESSÃO
60 pés / min (18 m / min)
modo normal
Modo premium de 30 pés /
min (9 m / min)

MELHOR QUALIDADE DE
IMPRESSÃO
1600 x 1600 dpi

LARGURA MÁXIMA DE
IMPRESSÃO
8,75 pol. (222 mm)

CORES
CMYKK

LARGURA DA MÍDIA
2 pol. A 9 pol. (51 mm a 229
mm)

DIMENSÕES
21 pol. X 11 pol. X 21 pol.
(533 mm x 279 mm x 533
mm)

Impressão Digital
Rotulagem
Corte Digital
Suprimentos

Impressora de etiquetas coloridas e impressora de
embalagens flexíveis de grande durabilidade.

Impressora digital de etiquetas e embalagens
• Produz até 5.000 etiquetas coloridas em 2 horas
• Não há necessidade de técnicos profissionais
• Impressão de etiquetas em ambientes pequenos
• Etiquetas na quantidade certa que você precisa.
• Totalmente Digital

A impressora de etiquetas digital any-002 oferece impressão
de etiquetas sob demanda e impressão de embalagens
flexíveis para proprietários de pequenas, médias ou
até grandes empresas. Você pode imprimir embalagens flexíveis em cores e imprimir e colocar
uma etiqueta.

ESPECIFICAÇÕES
Produção mais rápida,
entrega mais rápida
- Velocidade média de impressão
de 9 m por minuto (30 pés /
minuto)
- 256 MB de RAM de alta capacidade e HDD de 160 GB para
suportar arquivos grandes

Processamento de dados
rápido e conveniente
- Impressão de etiquetas de no
máximo 1,2 m de comprimento
- Impressão de etiquetas com cores
preferidas pelo usuário com base
no gerenciamento de cores do
software RIP
- Produção conveniente de dados
variáveis, como códigos de barras,
códigos QR e números de série
(opção)
- Mídia Homologada básica de
215mm x 500m
- Aceita mídia de diversos materiais
comerciais

Impressão de etiquetas em
alta resolução
- LED digital altamente estável
- Resolução de 600 X 1200 dpi
através da base de toner

Interface e software

- Interface: USB de alta velocidade,
TCP / IP
- SO: Windows XP, Vista, Windows
2003, Windows 7, Windows 10
- S / W: any-RIP S / W, driver do
Windows

Trabalho de impressão
eficaz e econômico

Características gerais

- Vários materiais podem ser
suportados (papéis de arte, PP, PET,
papel de transferência) e diversas
espessuras.
- Capacidade do cartucho de toner:
(5% de cobertura de papel tamanho A4) K-11.000 páginas / CMY
-11.500 páginas
- Capacidade dos tambores de
imagem: 28.000
- Capacidade da correia de transferência / unidade fusora: 60.000
A mídia básica de 215 mm x 500

- Sistemas desbobinadores /
sistemas Reminder (opção)
- Corte automático ou manual
após a impressão
- Ambiente operacional: Temperatura 10 ° ~ 32 °, Umidade 20 ~ 80%
- Fonte de alimentação: 110AC, 50
~ 60Hz
- Consumo de energia: 600 W
normal, máximo de 1.300 W

CONSUMÍVEIS
Cartucho de toner: 5% de cobertura de papel tamanho A4 - CMY: 11.500 páginas / K: 11.000 páginas
Tambor de imagem - CMYK: 28.000 páginas
Correia de transferência - 60.000 páginas
Unidade de fusão - 60.000 páginas

(41) 3022-8800/98872-3372
www.gotadetinta.com.br

Impressão Digital
Rotulagem
Corte Digital
Suprimentos

(41) 3022-8800
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CC320-330

Cortador de Cartões

O cortador de cartões da série Vulcan CC-330 e CC-220 foi projetado para corte automático de muitos tipos de
cartões de papel com alta velocidade, é controlado por um microcomputador que oferece corte conveniente
através de layouts predefinidos para consistência e facilidade de uso. O cassete de corte intercambiável oferece
O VICUT
VR30
é a solução
inteligente
de acabamento
detambém
etiquetas
materiais em rolo.
mais
funções
opcionais,
como vinco
e perfuração,
e o tamanhodigital
do corte
podepara
ser personalizado.

Perfeito para acabamento de etiquetas de tiragem curta, bem como amostragem de pré-impressão.
Funciona
comque
qualquer
impressorade
digital,
ou mesmo
fotocopiadora
o cortador Ajuda
de cartões
CC-330 /
O VR30 junto
permite
os produtores
etiquetas
cortem
etiquetas digital,
com facilidade.
as empreCC-220
pode
produzir
cartões
de visita cortados
profissionalmente,
postais,
ingressos
e assim O
por
sas que
usam
materiais
pré-cortados
a economizar
dinheirocartões
mudando
parafotos,
materiais
contínuos.
diante.
Acolhida
calorosamente
pelas
gráficas,
lojas
de
fotografia
DIY
e
empresas
de
design,
graças
ao
seu
custo
software de fácil aprendizado permitirá que você comece a trabalhar em minutos.
acessível, funções flexíveis e velocidade rápida.

O dispositivo é adequado para processar todos os tipos de rótulos de papel e rótulos de filme, como rótulos de tinta,
Idealquímicos,
para cartões
visita,
cartões
postais,
cartões
comemorativos,
ingressos
rótulos
rótulos de
de chá,
rótulos
de café,
rótulos fotos,
de bebidas,
rótulos
de água engarrafada,
rótulos edeassim
cosméticos,
por
diante.
comrótulos de eletrodomésticos, rótulos de produtos de higiene, rótulos de goma, rótulos de vinho e mais. Os materiais com
Ternos
para
gráficas,
lojas
de
design,
lojas
de
bricolagem,
lojas
online,
supermercados
e
muito
patíveis incluem adesivos, papel brilhante, PET, PP, PVC, papel de parede e assim por diante.

mais.

CC320-330
TOTALMENTE AUTOMAÇÃO
O sistema de alimentação automática de
folhas oferece um processo totalmente
automático para o corte de cartões.

SUPORTE VÁRIOS TAMANHOS DE FOLHA
Adequado para tamanhos de folhas de papel
A3 +, SRA3, A3 e A4, capaz de cortar diferentes tamanhos de cartões de visita em todo
o mundo.

CONTAGEM AUTOMÁTICA
O sistema de controle conta e memoriza os
tempos de corte, para auxiliar o usuário a
avaliar melhor o uso da faca.

OPERAÇÃO SIMPLES E SEGURA
Construído em design de cassete de corte,
para evitar riscos à segurança. Assim que as
folhas estiverem prontas, um clique para
iniciar o processo de corte, fácil de operar
mesmo para iniciantes.

VELOCIDADE DE CORTE RÁPIDA
Corta cartões 150pcs por minuto.
CORTA ATÉ 400GSM
Vulcan CC-330 / CC220 pode cortar até
400gsm de papel CCP sem detetar a nitidez
da faca e sem abrandar.

SISTEMA DE CORTE EFICIENTE E ESTÁVEL
As lâminas de corte são autoafiáveis e não
requerem manutenção. Um conjunto de
cassete de corte pode reduzir o tempo de
300 mil continuamente, ou seja, um cassete
de corte pode produzir cerca de 100 mil
cartões de visita padrão.

TAMANHO DE CORTE PERSONALIZADO
Graças ao cassete de corte intercambiável, o
tamanho de corte do cartão pode ser personalizado de acordo com os requisitos do
usuário.

COMPENSAÇÃO DE MUDANÇA DE IMAGEM
O registro das marcas de corte compensa o
deslocamento, assegure-se de que a
precisão do corte não seja afetada por erro
de impressão do material ou deslocamento
de colocação.
FICHA TÉCNICA

Modelo:
Formato de Trabalho:
Tamanho de Papel:
Velocidade de Corte (business card per minute):
Controle da posição de corte:
Método de Alimentação de Papel:
Capacidade da Bandeja de Alimentação:
Gramatura:
Tolerância de Corte:
Humidade:
Voltagem:
Peso:

CC-330/CC-220
Folha a Folha
A3, A3+, SRA3 / A4, A4+
150 / 120
Detecção da Borda Frontal ou Registro da Marca de Corte
Rolo Duplo de Alimentação Automática
40 folhas 350g/m² ou 50 folhas 300g/m²
180g/m² a 400g/m²
+/- 0,3mm
35%-70%
110-220V 50/60HZ – 0,5ª
36KG / 31KG

O cortador de etiquetas de folhas SC-350 é a máquina ideal para a produção confiável
e automática de adesivos e etiquetas com contornos cortados nas áreas de negócios de
copiadoras, etiquetagem de produtos, aplicações de escritório e muitos outros.

(41) 3022-8800

www.saviemercan.com.br

IMPRESSÃO SOB
DEMANDA DE
RÓTULOS E
EMBALAGENS,
NO TEMPO E
QUANTIDADE
CERTA.
CL330RL é a mais
econômica impressora digital com
velocidade de 7,26m
por minuto, usando a
engine de impressão
de toner LED. Ela
ocupa
1,36m²
somente e possui
custo de operação
mais baixo que a
concorrência.

GRANDE
VARIEDADE DE
SUBSTRATOS
PARA IMPRIMIR.

CL330RL é capaz de
imprimir sobre vários
substratos, incluindo
papéis finos e grossos,
tecidos, foils e diversos filmes, graças a
baixa temperatura de
fusão e resfriadores
de mídia. Escova anti-estática e ionizadores
duplex.

                      
                 
IMPRESSORA DE RÓTULOS CL330RL

RECURSOS:
1200 x 2400 DPI

S/W INTUITIVO

Manuseie múltiplos trabalhos juntos
com avançados recursos como controle
de cor e cálculo de custos. Opção de
dados variáveis.

A mais alta qualidade em toner led pela
aplicação do avançado S-LED e Tecnologia DELCIS em cada um dos 14592 LEDs.

TECNOLOGIA IH DE FUSÃO

QUALIDADE
PERFEITA
Transferência secundária de images da
correia para o papel elimina erros de
pin. Tecnologia IRect corrige digitalmente desalinhamento com alta precisão.

Graças à esta nova e eficiente tecnologia
de fusão, ela opera em temperaturas
mais baixas sem precisar pré-aquercer.

EA ECO-TONER

AMPLA GAMA
DE MEDIAS
CL330RL imprime sobre materiais relativamente sensíveis ao calor como
Tyvek, PE ou PVC, ou sensíveis à estática
como filme dourado ou prata.

Toner especial para baixa temperatura.
Poliéster de fusão aguda e cera para
qualidade brilho fotográfica com alta
fixação.

IMPRESSÃO DE
FILMES FLEXÍVEIS

TAMANHO COMPACTO
E ADEQUADO
Impressora digital de rolo para tiragens
pequenas qual pode ser obtida com
custo mais baixo do que a concorrência.
Encaixa em ambiente de escritórios.

CL330RL pode imprimr sobre filme
BOPP, alumínios depositados ou papéis
glassine finos para empacotar pães sem
enrugar.

Rotulagem
Impressão Digital
Corte Digital
Suprimentos
(41) 3022-8800/98872-3372
www.colorlabel.com.br

DIFERENCIAIS:

Sistema de
refrigeração de mídia

Tela de toque intuitiva da GUI

Ionizador hv anti-estático

Motor de impressora de fácil manutenção

Bobinas pneumáticas autotensão elétrica

Rotulagem
Impressão Digital
Corte Digital
Suprimentos
(41) 3022-8800/98872-3372
www.colorlabel.com.br

Sistema de guia
da web (opcional)

ESPECIFICAÇÕES:

Temperatura Ambiente Operação: 20°C-23°C

Velocidade de Impressão: até 7,26m/min

Umidade: 45-55%

Tecnologia de Impressão: 4 cores (CMYK) LED

220-240V AC, 50-60Hz @3,8KW

Processador: 933 MHz, 2G

Sistema de ar de resfriamento de mídia

Tempo de Start: menos que 28s

Impressão de dados variáveis

Interface: TCP/IP

Peso Máximo do Rolo: 47,2 kgs

Largura de Mídia: 210mm até 330mm

Ciclo de Trabalho Mensal: 20.000m²

Largura Máx. Impressão: 304mm

Mandris expansíveis automáticos pneumáticos

Comprimento Máx. Rótulo: 1,2m para repetição

Mesa de conexão de mídia para fácil troca

Tipo de Media: 50-350 microns

Escova anti-estática

*Papel: fino, alto brilho e fosco

Sistema de guia web opcional

Peso: Liq. 350kgs / Bruto 423kgs

Controle de tensão elétrico por freio magnético

Resolução: 1200 x 2400 dpi

Detecção de mídia residual para rebobinamento

Vida útil Toner: CMY-25K (A4, 5% cobertura)

Pré-processamento de mídia por ionizador embutido

K-26K (A4, 5% cobertura)

Desbobinador e Rebobinador: Diâmetro Máximo de 450mm

Vida Útil Cilindro: 100K

*Filme: PET (branco, clear, prata, dourado), PP, PE, PVC, PA

Tamanho: 1400mm x 850mm x 1600mm

Sensor óptico para materiais pré-impressos ou pré-cortados

Rotulagem
Impressão Digital
Corte Digital
Suprimentos
(41) 3022-8800/98872-3372
www.colorlabel.com.br

Com
laminação
automática, desbobinador/rebobinador, rolo de remoção de resíduos,
câmera CCD e
módulo para refilar, a Color Label
Express
oferece
uma solução digital
completa e automática, para corte
em rolos e folhas à
laser. Elimina o
custo com facas e
perda de tempo.

                     
COLLOR LABEL EXPRESS

Com sistema de
vácuo,
garante
registro no corte
dos materiais. Através da câmera
CCD, realiza cortes
de contornos precisos. O feixe de
laser possui proteção contra poeira
para minimizar necessidade de manutenção.
O módulo de guia
da borda mantém
a alimentação consistente dos materiais. Lâmpada LED
ilumina o espaço
de trabalho permitindo acompanhamento instantâneo.
Possui botão de
parada de emergência.

A Color Label Express é uma cortadeira sem contato à laser
para corte, meio-corte e laminação (opcional) em rolo, além
de corte em folha, uma solução totalmente digital e precisa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Largura de Corte
Área de Trabalho (Folha) (L x L)
Máx. Tamanho do gráfico da etiqueta
Largura Máxima do Rolo:
Tamanho do rolo

381 mm (15 pol.)
381 x 500 mm (15 x 19,7 pol.)
381 x 330 mm (15 x 13 pol.)
400mm
Diâmetro Máximo: 76,2mm de núcleo /
300mm rolo
Peso máximo do rolo
25 kgs
Fonte de laser
Laser CO2 selado
Potência
20W 9,3-µm; 30W 10,6 µm; 25W 10,2-µm
Drive
Servo-controle DC de loop fechado
Roll to Roll
Controle de motor de passo
Velocidade máxima
1.524 mm/s (para corte em linha reta)
Controle de velocidade
Ajustável de 0,1-100% (Até 16 configurações
de velocidade vinculadas a cores por trabalho)
Controle de potência
Ajustável de 0-100% (Até 16 configurações
de energia associadas a cores por trabalho)
Sistema de Alinhamento
Módulo CCD
Precisão de distância
0,254 mm ou 0,1% de movimento
Interface de computador
Porta USB padrão
Sistemas operacionais
MS Windows
Painel de display
Painel LCD de 4 linhas
Alimentação de papel
Alimentação automática, Rebobinagem,
Alinhamento de papel, Remoção de resíduos,
Opcionais: laminação automática, folha a folha, alimentação manual
Sistema de Vácuo
Vácuo inferior para fixação de mídia; Vácuo
superior para limpeza de superfície de mídia
Materiais
Papel, PET, PP, BOPP, etc.
Dimensões (L x C x A)
Máquina 1.070 x 1.441 x 1.180 mm
Envio
1.320 x 1.660 x 1.490 mm
Peso Máquina
250 kg
Peso Envio
385 kg
Rotulagem
Impressão Digital
Corte Digital
Suprimentos
(41) 3022-8800/98872-3372
www.colorlabel.com.br
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FC500VC/FC700VC

Mesa de Corte

A mesa de corte plana da linha Vulcan FC500VC/FC700VC é ideal para pequenas e médias demandas de amostras, mockups,
embalagens,
sacolas
tickets,inteligente
cartões, quebra-cabeças,
adesivos
e muito
Ele trabalha
rótulos, papel,
corruO VICUT VR30
é krafts,
a solução
de acabamento
digital
demais.
etiquetas
paracom
materiais
em rolo.
gado,
filmespara
e outros
substratos adesivos
de até 600g/m²,
porémcurta,
chega bem
a cortar
materiais
de até 2,5mm
espessura depenPerfeito
acabamento
de etiquetas
de tiragem
como
amostragem
dedepré-impressão.
dendo de sua rigidez. Usando avançada tecnologia de corte de contorno, as mesas de corte da linha Vulcan FC500VC/FC700VC
O VR30
permite
os produtores
de etiquetas
etiquetas
com facilidade.
Ajuda asAlém
empre
empresão
preparadas
para que
produzir
folhas para qualquer
forma, cortem
instantaneamente
e diretamente
do computador.
disso,
trazem
ao mercado
4 importantes
funções, fazendo
com que o equipamento
possua umapara
versatilidade
imensa
e atende O
um
sas que
usam materiais
pré-cortados
a economizar
dinheiro mudando
materiais
contínuos.
dos
maiores
nichos
do
mercado
atualmente:
vinco,
corte,
meio-corte
e
perfuração.
Seja
no
tamanho
SRA3
ou
até
mesmo
em
software de fácil aprendizado permitirá que você comece a trabalhar em minutos.
um B1, elas estão preparadas para lhe permitir a diversificação e produtividade que o mercado demanda neste momento.

O dispositivo é adequado para processar todos os tipos de rótulos de papel e rótulos de filme, como rótulos de tinta,
Material
de Processo:
rótulos
químicos,
rótulos de chá, rótulos de café, rótulos de bebidas, rótulos de água engarrafada, rótulos de cosméticos,
comrótulos
de
eletrodomésticos,
rótulos
de produtos
deborracha
higiene, rótulos
de goma,
de vinho
mais. Os adesivo
materiais com
Papelão, papel artesanal,
papelão
fibroso,
eva, PVC,
jatorótulos
de areia,
vinil, eadesivo,
patíveis
incluemPET,
adesivos,
PET,
PVC,fino,
papel
de parede e assim por diante.
magnético,
TPU,papel
filmebrilhante,
reflexivo
e PP,
filme
etc.

C
V
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/
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CORTE / VINCO REVERSO
Flexibilidade e profissionalismo que o
mercado requer para baixas demandas.
PLUG AND PLAY
Instalação simples, sem necessidade de
drivers adicionais.

SISTEMA OPERACIONAL
Trabalha com sistemas operacionais Windows ou Mac.
MÚLTIPLOS CORTE E DOBRA
Para alguns materiais rígidos/grossos, um
corte/vinco não é o bastante, precisa-se de
2 ou 3 vezes para obter resultados esperados. O corte e vinco podem ser operações
separadas, de acordo com a demanda.

CORTE CONTÍNUO
Se você precisar processar duas ou mais
folhas, ao cortar o segundo papel, os usuários podem substituir o primeiro papel,
economizando tempo para substituir os
papéis.

FUNÇÃO DE REPETIÇÃO EM UM CLIQUE
É ideal para o corte de alguns trabalhos,
somente requer substituir o papel, apertar
“Back to Origin”, então “Repeat”, sem
dependência de operadores altamente
especializados.

FICHA TÉCNICA
Item FC-700VC/ FC-500VC:
Método Retenção de Mídia:
Velocidade Máx. Corte:
Pressão de Corte:
Área Efetiva de Corte:
Mídia Montável (Direção do eixo-Y):
Tamanho Mín. Carácter:
Resolução Mecânica:
Resolução Programável HP-GL:
Repetibilidade:
Interface Padrão:
Memória:
Conjunto de Comandos:
Número de Unidades de Corte:
Tipos de Unidades:
Painel de Operação:
Fonte de Alimentação:
Consumo de Energia:
Ambiente de Operação:
Humidade de Operação:
Dimensões Externas:
Peso Bruto / Peso Líquido:
Sistema Operacional Compat.:

Sistema Digital Servo, Mesa Plana
Sucção à vácuo
700mm/s
Unid 1: Máx. 5,88 N (600gf ) / Unid 2: Máx. 5,88 N (600gf )
FC500VC: 495x685mm / FC700VC: 790x1085mm
FC500VC: 640mm / FC700VC: 940mm
5 mm²
0,005 mm (5μm)
0,025 mm
0,1mm
USB2.0 (Full Speed) / U-Disk / Ethernet
32MB
HP-GL
Lâmina de Corte / Calibração / Vinco
Lâmina Cortadora / Caneta / Vincadora /Gravação
4,3” touch LCD
100-240 V AC, 50/60 Hz (Comutação Automática)
Máx. 150VA (máquina), Máx.550W (bomba de vácuo)
Temperatura: 10-35°C
35 -75% RH (sem condensação),
FC-700: 1420mm x 1212mm x1050mm;
FC 500: 981mm x 977mm x1047mm
FC-700: 154kg/104kg (máquina), 23/20kg (bomba de vácuo);
FC 500: 113kg/62kg (máquina), 25/23kg (bomba de vácuo).
Windows e Mac

(31) 4042-5676
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GT440AP

 

    
     
 
        
     
    
    
  
 

A GT440AP é o equipamento da entrada linha AP
(All-Purpose) da Gota de Tinta, com opções versões para até 1070mm de largura de impressão.

ESPECIFICAÇÕES
Modelo:
Quantidade de cabeças de impressão:
Cores:
Tinta:
Velocidade de Impressão:
Largura de Impressão:
Tamanho máximo do material:
Espessura máxima do material:
Resolução:
Potência:

GT440AP
2 unidades (opcional até 5 cabeças)
CMYK + CMYK
Tinta à base de água: Corante ou Pigmentada
20 metros por minuto
440mm (opcional até 1070mm)
1000mm (opcional até 1600mm)
50mm
1200dpi
1500w
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Impressão Digital
Rotulagem
Corte Digital
Suprimentos
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SC-350

Cortadeira de adesivos folha a folha com
alimentador automático.

A Vulcan SC-350 é um equipamento focado para quem busca produtividade no corte de adesivos em folhas. Com
alimentador automático, uma velocidade impressionante de corte em linha reta de 1200mm/s e uma velocidade de
leitura sem concorrentes no mercado, a SC-350 se posiciona como a melhor opção custo-benefício para clientes que
demandam agilidade e produtividade.
Equipada com uma câmera CCD de alta resolução, a Vulcan SC-350 pode facilmente alternar entre diferentes tipos de
trabalhos através da leitura em até 4s de QR Codes exclusivos no início de cada folha.

SC-350

TECNOLOGIA AVANÇADA DE CORTE
DIGITAL
A combinação de alta resolução do sistema
de registro de câmera e identificação de
trabalhos por QR Code, torna o corte de
adesivos muito mais fácil.

VELOCIDADE E PRODUTIVIDADE
Alimentação de folhas em até 2 segundos,
marcas de impressão detectadas em até 4
segundos e velocidade de corte de até
1200mm/s, ele sua produtividade para um
novo patamar.
OPERAÇÃO FÁCIL
Plug and play, sem necessidade de drivers
adicionais. Com tela HD de 4,3 polegadas
sensível ao toque, torna a operação muito
mais conveniente e amigável.
SISTEMA OPERACIONAL
A linha Vulcan de alimentação automática de
folhas trabalha com sistemas operacionais
Windows ou Mac.
MÚLTIPLOS MODOS DE TRANSFERÊNCIA DE
DADOS
A Vulcan SC-350 suporta U-disk, cabo USB e
conexão à rede para transferência dos arquivos de corte. Usuário pode escolher o modo
mais apropriado de acordo com suas necessidades.

ATUALIZAÇÃO GRATUITA DE FIRMWARE
A fábrica desenvolve e otimiza continuamente as funções da máquina e atualiza
regularmente as máquinas vendidas sem
custo.
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL ESTÁVEL
E RÁPIDA
Totalmente automático, o avançado sistema
de alimentação constante de papel garante o
corte contínuo de várias folhas sem atolamentos de papel. Realize verdadeiramente
uma operação "autônoma".
FÁCIL ACESSO DE MANUTENÇÃO
Os painéis laterais da SC-350 são facilmente
removíveis para facilitar a manutenção. Três
sensores internos auxiliam a verificação de
problemas e manutenção. Se algum sensor
falhar, um alerta é exibido na tela do equipamento, não sendo necessário substituir e
verificar um por um.

FICHA TÉCNICA
Modelo:
SC-350
Formato de Trabalho:
Folha a Folha
Largura de Mídia:
185-350mm
Comprimento de Mídia:
150-500mm
Alimentador Automático:
SIM
Tipo de Leitura:
Câmera CCD de Alta de Resolução
Tipos de Marca de Registro:
Marca de Leitura e QR Code
Tempo de Alimentação de Mídia: 2 segundos (SRA3)
Tempo de Detecção de Marca:
4 segundos (SRA3)
Velocidade Máxima de Corte:
1200mm/s
Interface:
USB 2.0 / U-Disk / Rede 10/100
Software:
SignCut Pro2
Sistema de Corte:
Servo Motor
Pressão de Corte:
400g
Precisão de Corte:
0,2mm
Capacidade da Bandeja:
Até 40mm
Espessura de Mídia:
Até 350g/m²
Força Máxima de Corte:
400g
Painel de Operação:
Tela LCD Sensível ao toque de 4,3”
Fonte de Alimentação:
100-240V AC – 50/60HZ
Voltagem:
60W
Dimensões do Equipamento:
1109mm x 747mm x 594mm
Peso Bruto / Peso Líquido:
36kg/33kg
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Perfeita para uma
produção digital sob
demanda. Adequada
para baixas tiragens,
ela elimina a necessidade de aquisição e
estoque de rolos
pré-cortados, permitindo a produção e
acabamento de rótulos de acordo com sua
demanda. Em conjunto com uma impressora digital, ela viabiliza
que empresas que
ainda utilizam rotulagem manual, produzam rótulos em rolo,
viabilizando a rotulagem automatizada
proporcionando
escala, precisão e
redução de custos.
O software dedicado
Label Studio irá gerar
o layout e criar as
marcas automaticamente nos arquivos de
design. O arquivo de
impressão correspondente será produzido
pelo sistema de
impressão rotativa
apropriado. Depois de
carregado, a VR30
traçará com precisão
todos os elementos
dos contornos individuais. Alcança velocidade muito mais alta
do que plotters de
corte regulares devido
à tecnologia especial
em linha da marca de
registro, oferecendo
rótulos com alto
desempenho. Com o
sistema de remoção
automática de resíduos, os rótulos acabados e os resíduos de
corte serão rebobinados separadamente.

VR30

Cortadeira digital de rótulos para baixas tiragens

A VICUT VR30 é uma solução inteligente
para o corte e remoção de resíduos de
rótulos rolo a rolo.

CARACTERÍSTICAS

Corte de Contorno Automático: marcas
de registro criadas automaticamente
pelo LabelStudio serão digitalizadas
automaticamente e os rótulos serão
plotados com alta precisão.
Modo rolo a rolo: o material a ser
cortado é alimentado pelo desbobinador
e também rebobinado ao fim do processo.
Interface USB: O dispositivo possui uma
interface USB, é fácil transferir o arquivo do PC para a cortadora para obter o
corte direto sem perda de dados.

Remoção automática de resíduos dos rótulos:
O sistema de remoção automática elimina
continuamente os resíduos dos rótulos para
um acabamento limpo e profissional.
Compatível com Windows 64bit: VR30 pode
ser controlado por sistemas operacionais de
64 bits.
Corte “infinito”: Assim que o material e o
arquivo forem carregados, o dispositivo
cortará rapidamente sem interrupção até que
todo o rolo de corte do material seja concluído.
Capaz de cortar etiquetas em branco e
etiquetas coloridas: VR30 é perfeito para
etiquetas coloridas pré-cortadas, ele também
pode pré-cortar etiquetas antes de imprimir.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo:
Formato de Trabalho:
Software:
Painel de Controle:
Largura Máxima de Mídia:
Tamanho Máximo de Rótulo de Corte em Branco:
Tamanho Máximo do Contorno de Corte:
Velocidade Máxima de Corte (Linha Reta):
Força Máxima Descendente:
Resolução Mecânica:
Precisão de Repetição:
Dissipação de Calor de Componentes Elétricos:
Interface:
CPU:
Botão de Emergência:
Ruído:
Temperatura Ambiente:
Formato de Arquivo de Suporte:
Potência da Máquina:
Dimensões do Equipamento:
Peso Bruto / Peso Líquido:
Dimensões da Embalagem:

VR30
Rolo a Rolo
Label Studio
Touchscreen com Interface de Usuário Profissional
310mm
300x200mm
250x200mm
37,8"/s (960mm/s)
750g (3g/níveis)
0,0125
<=0,08mm
Sistema de dissipação de calor através de aberturas
regulares de ar na parte traseira do equipamento.
USB
64 BIT DSP 32M flash
Botão de Emergência Frontal
35 DB ou menos
5-35°C
Comandos HPGL
150w
140*68*65cm
110/75kgs (154,3lb/121,3lb)
145x80x80cm

Rotulagem
Impressão Digital
Corte Digital
Suprimentos
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Com o grande avanço
na impressão digital de
rótulos em bobina, se
torna necessário possuir um acabamento
digital para laminar,
cortar, remover resíduo
e refilar os rótulos,
deixando-os prontos
para serem aplicados
via rotulagem mecânica/automática pelos
clientes. Até aqui, as
gráficas têm enfrentado decisões difíceis: ou
investir em um equipamento a laser, de
excelente resultado,
mas de valor normalmente na casa de R$ 1
milhão ou mais, ou ser
meio-digital
(impressão) e
meio-analógico (acabamento).

VICUT VR320
Cortadeira de rótulos com até 4 cabeças

A primeira solução é
dispendiosa e a segunda cria um paradoxo
interessante: imprimir
em 5 minutos, mas ter
que pedir prazo de
entrega de até 2 semanas (organizar fila de
corte). A VICUT VR320
vem para solucionar
esta situação com um
custo adequado ao
segmento e uma
capacidade de corte de
até 6m lineares/minuto.
Com as funções de
laminar, cortar, remover resíduos, refilar e
rebobinar, se apresenta
como uma solução
tudo-em-um no acabamento para rótulos.
Sem necessidade de
facas de corte, rápida e
com corte preciso, ela é
perfeita para à realidade atual de mercado, além de viabilizar
corte de rótulos com
até 1,2m de comprimento.

A cortadeira de rótulos rolo a rolo VICUTVR320, é um equipamento feito sob medida
para pequenas e médias tiragens.

Combinação de mesa com vácuo e
modo rolo a rolo.

Laminação a frio para maior durabilidade do rótulo.

Segmentação de corte para rótulos
longos.

Remove automaticamente os resíduos,
refila e rebobina.

Controle de pressão de corte independente em tempo real.

Componentes de qualidade garantem
a estabilidade da máquina.

Função de repetição de corte com um
clique.

Função única de otimização de
trajetória garante corte de alta
precisão.

Sistema de correção automática para
garantir a alimentação precisa do
papel.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo:
Formato de Trabalho:
Diâmetro Máximo do Rolo:
Largura Máxima de Rótulo:
Largura de Corte:
Comprimento Mín. de Rótulo:
Comprimento Máx. de Rótulo:
Distância Mín. entre Rótulos:
Distância Mín. da Marca para a Borda:
Tamanho Máximo de Rótulo:
Nº de Cabeças de Corte:
Velocidade Máx. Corte:
Lâminas de Corte:
Modo de Rastreamento de Marca de Corte:
Largura de Corte Longitudinal:
Lâminas de Corte Longitudinal:
Velocidade Máx. Corte Longitudinal:
Precisão de Corte:
Suporte para Laminação:
Vácuo:
Interface:
Voltagem:
Peso Bruto / Líquido:
Dimensões:

VR320
Rolo a Rolo
450mm
320mm
40-340mm
10mm
400mm (segmentado até 1200mm)
2mm
2mm
320mm x 400mm
2 (padrão) – até 4
6m/min
Lâminas de aço de tungstênio
Sem-marca, marca simples, marca dupla
10-310mm
4 (padrão) – até 15
100m/min
0,1mm
SIM
SIM
USB 2.0, Rede 10/100, GPIO
100-240V 50HZ/60HZ, 1KW
640kg / 530kg
1700mm x 1150m x 1570mm

Rotulagem
Impressão Digital
Corte Digital
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