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LENKIMO MAŠINOS

PJOVIMO MAŠINOS NUO B3 IKI B1 FORMATO AUTOMATINIS NUSTATYMAS

EF-35, EF-354 - formatas B3

PF 40L

AF-406T4A

AF-566A

Modeliai EF tai mažiausios lankstymo mašinos su pneumatiniu
padavimu ir su B3 formato laužymo ritiniais, o minimalus 20 mm
spausdinimas leidžia atlikti mažus formatus. Panaudojus KTU35 priedus gauname papildomai 2 statmenus laužinius (1 peilis,
1 kasetė)

Profesionali lenkimo mašina skirta tai pat korespondentinių
spaudinių laužimui. Speciali tiektuvo konstrukcija leidžia
pasiekti apie 390 lapų/min. su minimaliu triukšmo lygiu. Turi
automatinį 6 laužimo tipų pasirinkimą, 2 lygiagrečius laužinius,
lapų skaičiuotuvą, galimybę įsiminti 20 darbų, 5 laužimo režimų
pasirinkimą. Jame įrengtas paprastas ir ergonomiškas valdymo
panelis.

Lankstymo mašina turi modulinį sudėjimą, leidžiantį laužinius
konfigūruoti betarpiškai vartotojui, keičiant įrenginio modulio
nustatymus. Įrenginys yra valdomas jutiklinio LCD panelio pagalba
ir turi automatinę įrangą. Pranašumas tai aukšta 500 mm paimamų
lapų krūva, bei minimalus 20 mm laužinio ilgis. Maksimalus
įrenginio greitis prie vienkartinio, lygiagretaus laužymo A4 formate
tai 30.000 lapų/h. Lankstymo mašina AF 406 T4A tai pirma tokia
mašina sujungiamųjų mažiems formatams skirtų mašinų klasėje, su
pilna automatizacija.

Įrenginys su automatiniu formatų nustatymu (sutrumpinančiu šį procesą apie 30 sekundžių) turi valdymo pultą su jutikliniu ekranu skirtu
darbo parametrų suvedimui, turi taip pat galimybę išsaugoti darbus
atmintyje ir pilnai automatišką įrangą abiejose kasetinių laužinių sistemose. Įrenginys turi 6 kasetinius laužinius pirmoje sistemoje ir 4 kasetinius laužinius antroje sistemoje. Lankstymo mašinos pranašumas tai
paprastas antros sistemos perstatymas primojo atžvilgiu (lygiagrečiai
arba statmenai), ką gali atlikti pats operatorius, be serviso darbuotojo
šaukimo. Modulių perstatymo ir prijungimo laikas tai apie 30 minutės.

EF-35 – 2 kasetės
EF-354 – 4 kasetės + KTU-35 papildomas laužimo ansamblis
(kasetė + peilis)
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Lankstymo mašina Horizon AFC-566A
1.

Šeši lygiagretūs kasetiniai laužiniai, vienas statmenas laužinys – su
peiliais ir du kasetiniai lygiagretūs peiliniam.
2. Formatas maks. 558 x 850 mm.
3. Formatas min. prie lygiagretaus laužymo 128 mm x 148 mm.
4. Formatas min. prie statmeno laužymo 165 mm x 148 mm.
5. Min. laužinio ilgis 30 mm.
6. Popieriaus gramatūros diapazonas 35 - 220 g/m2.
7. Bendras svoris 900 kg.
8. Našumas maks. prie lygiagretaus laužymo 230 m/min.
9. Maks. popieriaus krūvos auk. 700 mm.
10. Pneumatinis padavimas – gale siurbtuvai priekyje siurbimo būgnas.
11. Maitinimas 3 x 400 V, 2,5 kW, 50 Hz.
Mašina su simboliu 566A tai su automatiniu formatų nustatymu. Turi
jutiklinį ekraną, kur pasirodo ideogramos, kurių pagalba įvedami apibrėžti
darbo parametrai.
Mašinos standarte turi du perforacijos tipus, vieną pjovimo komplektą
ir vieną bigavimo komplektą. Valdymo panelis turi leidimo skaitliuką,
pertraukų skaitliuką, našumo rodiklį, trukdžių rodiklį bei teikimo parametrų
ir darbo greičio nustatymus. Mašinos su automatiniu nustatymu leidžia
sutrumpinti nustatymus iki 30 sekundžių.
Norint gauti 16 puslapių laužimą kryžminėje sistemoje reikia lankstymo
mašinoje įrengti papildomą MKU-54 arba MKU-54T peilinį laužimą. Be
to laužymo mašina turi papildomą laužančių ritinių sistemą su CGUT56 perforaciją leidžiančia perforuoti po laužymo primose lygiagrečiose
kasetėse.
Kaip papildomą įrangą, padidinančią laužymo galimybes galima panaudoti
pavyzdžiui tokius įrenginius:
•
papildomą laužymo sistemą - peilinį MKU-54,
•
papildomą laužymo sistemą - peilis + kasetė MKU-54T,
•
langinę kasetę GFB-56,
•
laužinių spaustuvas PST-40,
•
kraštų perforavimui, prailgintą stalą,
•
klijavimo sistemą, pvz. HHS.
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Lankstymo mašina Horizon AFC-746FPFU
Lankstymo mašina AFC-746FPFU yra nustatoma automatiškai (tiektuvo
galvutės pozicija, visos kasetės, ritinių tarpai, stabdikliai, visi kreiptuvai,
kartu su šonine marke).
Mašina turi naują peilio konstrukciją, peilio aukštis reguliuojamas. Lankstymo
greitis 16 puslapių laužiniai – apie 14,000 laužinių/h. Be to panaudota
blogai sulenktų laužinių išmetimas. Panaudota taip pat automatiškai
išstumiamas įrenginis volas, kuriame galima įmontuoti perforacinius žiedus
bei bigavimą.

Lankstymo mašinoje AFC-746FPFU panaudota mechanizmas paleidžiantis
lapą prieš primušimą prie stabdiklio – mechanizmas šis yra nustatomas ir
reguliuojamas jutiklinio panelio pagalba.
Mašinos nustatymas vyksta jutiklinio LCD ekrano, su 200 darbų atmintimi,
pagalba. Lankstymo mašina turi nuotolinio valdymo įrenginį, kuris leidžia
valdyti nuotoliniu būdu dažniausiai naudojamas mašinos funkcijas.

Lankstymo mašina Horizon AFC-566F

Kasetinis lankstymo ansamblis Horizon T 564A/ T 566A

Horizon įmonės lankstymo mašina AFC-566FG nustatoma visiškai
automatiškai. Automatiškai nustatoma:
•
visus kreiptuvus, kartu su šonine markę,
•
visas kasetes,
•
visus tarpus tarp ritinių,
•
tiekimo galvutės poziciją,
•
ultragarsinio popieriaus storumo jutiklį.

T 564A arba T566A tai nauji mobilios kasetinės lankstymo sistemos, kurios gali dirbti pasirinktinai
kaip antra ir/arba trečia sistema su Horizon lankstymo mašinomis. Sistemų aptarnavimas vyksta
nepriklausomai, nes standartiškai įrengta jose spalvotas jutiklinis ekranas, kuris leidžia greitai
parinkti laužymo būdą ir intuityviai valdyti. Įrenginys gali išsaugoti 20 darbų. Kasetiniai ansambliai
gali bendradarbiauti su lankstymo mašinomis lygiagrečioje arba statmenoje sistemoje. Norimą
konfigūraciją reikia užtvirtinti automatiškai parinkus atitinkamą logotipą jutikliniame ekrane (kairys
logotipas – lygiagretus lankstymas, dešinys logotipas – statmenas lankstymas).

Be to lankstymo mašina turi įrenginį nuotoliniam valdymui, kuris
leidžia valdyti nuotoliniu būdu dažniausiai naudojamas mašinos
funkcijas.

Lankstymo sistemos parinkimas priklauso nuo:
•
kasečių kiekio (4 arba 6)
•
lapų vedimo krypties (į kairę arba į dešinę)
•
išdėjimo lankstymo mašinoje aukščio (L-žemas, M-vidutinis arba H-aukštas)
Kasetinė sistema T 564A/566A gali būti prijungta ir bendradarbiauti su sekančiomis lankstymo
mašinomis arba įrenginiais: AFC-744(6) / AFC-566A/F / AFC-564A / AF-566F / T-564F / AF-406A /
T-406A / HTS-30S
Su kasetine sistema T564A/566A gali būti
prijunti sekantys įrenginiai:
•
PSX-56 – laužinių spaustuvas su išdėjimu
į krūvą
•
PST-40 - laužinių spaustuvas
•
PR-40 (reikalaujama PR-CU).
•
LCV-76 (L) – ilgas stalas išdėjimui
(lankstymo mašinoms AFC 74*)
•
LCV-54 - ilgas stalas išdėjimui (lankstymo
mašinoms AFC 56*)
•
SCV-54- trumpas stalas išdėjimui
(lankstymo mašinoms AFC 56*)
•
MKU-54 - papildomas laužantis
ansamblis peilinis (1 laužinys - peilio il.
54 cm)
•
MKU-38 - papildomas laužantis
ansamblis peilinis (1 laužinys - peilio il.
38 cm) ED-40 (reikalaujamas jungiklis)
– specialus priėmimo mechanizmas
mažoms lankstymo mašinoms

www.derya.com.pl
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Lankstymo mašina Horizon AFC-744APFU
Laužymo sistema tai keturi kasetiniai laužiniai įėjime, statmenas
laužinys su galimybe primontuoti papildomas kasetes. Kitas
peilinis laužinys, po kurio galima primontuoti perforaciją kitam
statmenam peiliniam laužiniui bei atskirą peilinį laužinį 32
puslapių laužymui. Lankstymo mašina leidžia taip pat perforuoti
ir klijuoti.
Lankstymo mašina AFC-744APFU tai automatinis įrenginys,
valdomas jutikliniu paneliu su „touch and work” sistema. Ši
valdymo sistema leidžia sutrumpinti mašinos keliolikos
pagrindinių formatų nustatymo laiką iki 30 sekundžių. Įrenginys
turi taip pat galimybę išsaugoti 99 pakartojamus darbus, kurių
įjungimas galimas per 30 sekundžių.

www.derya.com.pl

8

9

Lankstymo mašina

EF-354

PF40L

AF-406T4A

AF-566A

AFC-566A

AFC-566FG

AFC-744APFU

AFC-746 FPFU

Formatas max

350 x 500 mm
(660 mm)

320 x 630 mm

400 x 600 mm

558 x 850 mm

558 x 850 mm
(dł. 900 mm)

558 x 850 mm
(1100 mm)

740 x 1100 mm

740 x 1100 mm

Formatas min

55 x 100 mm

125 x 128 mm

50 x 100 mm

128 x 148 mm

128 x 148 mm

128 x 148 mm

210 x 210 mm

210 x 210 mm

Sudėjimo krūvos
aukštis

40 mm

105 mm

500 mm

700 mm

700 mm

740 mm

750 mm

750 mm

Greitis

180 m/min.

390 ark./min.

230 m/min.

230 m/min.

240 m/min.

230 m/min.

240 m /min.

30 mm

30 mm

30 mm

60 mm

55 mm

3880 x 1640 x
1617 mm

4380 x 1870 x
1690 mm

1600 kg

-

180 m/min.
A4 - lygiagretus lūžis

Min, lūžio ilgis

20 mm

-

Matmenys

1680 x 580 x
1150 mm

1560 x 630 x
770 mm

20 mm
-

-

-

2900 x 1320 x
1005 mm

Mašinos svoris

180 kg

135 kg

-

-

960 kg

1070 kg
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Bigavimo mašina Horizon CRF 362

Bigavimo mašina Horizon CRF 362

Bigavimo mašina Horizon CRA 36

Bigavimo mašina CRF 362 tai įrenginys skirtas visų primą kiekvieno
tipo didelės gramtūros korespondencijos, restoranų meniu, knygų
aplankų bei kitų reklaminių medžiagų, reikalaujančių linijinio
bigavimo, bigavimui ir sudėjimui. Pasižymi dideliu efektyvumu
ir darbo tikslumu. Turi galimybę atlikti 2 lygiagrečius laužimus.
Nustatoma automatiškai su spalvoto jutiklinio ekrano pagalba.
Popieriaus tiekimas vyksta pneumatiškai, su siurbiamomis
juostomis. Įrenginys turi skaitiklį.

Bigavimo mašina CRA 36 tai įrenginys skirtas visų primą kiekvieno
tipo didelės ir mažos gramatūros knygų aplankų, skrajučių bei
reklaminių medžiagų, reikalaujančių linijinio bigavimo, bigavimui
ir perforavimui. Pasižymi dideliu efektyvumu, tikslumu ir darbo
pakartojamumu. Turi galimybę atlikti perforaciją. Nustatoma
automatiškai su spalvoto jutiklinio ekrano pagalba. Popieriaus
tiekimas vyksta pneumatiškai, su siurbiamomis juostomis, turi
priekinį išpūtimą. Lapo nukreipimas vyksta su transporto juosta ir
reguliuojama prispaudimo jėga. Įrenginys turi skaitiklį. Mašina turi
galimybę biguoti viršus/apačia.

Techniniai parametrai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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su perforavimo galimybe

2 laužantys peiliai
maksimaliai 10 bigų
maksimalus bigų išdėstymas 850 mm
minimalus bigų išdėstymas I mm
minimalus lapo formatas 120x180 mm
maksimalus lapo formatas 364x865 mm
popieriaus gramatūra nuo 80 iki 400 g/m.2 (tik bigavimas)
nuo 80 iki 350 g/m.2 (tik laužimui)
sudėjimo greitis iki 4000 lapų/h (1 laužiniui)
iki 3350 lapų/h (2 laužiniams)
sudėjimo krūvos aukštis 150 mm

www.derya.com.pl

Rotaciné pjaunanti mašina RD-4055
Pristatome vieną iš naujausių Horizon įmonės įrenginį - rotacinę
pjaunančią mašiną RD-4055. Rotacinė pjaunanti mašina RD-4055
tai paprastas, kompaktinis, aukštos kokybės štampavimo įrenginys
leidžiantis pagerinti štampavimo procesą dėl paprasto įrenginio
valdymo – su spalvoto ir jutiklinio LCD ekrano pagalba. Horizon
RD-4055 įrenginys suprojektuotas siekiant patenkinti didėjantį
susidomėjimą trumpos serijos maks. 400x550 mm dydžio lapų
produktais. Rotacinė pjaunanti mašina leidžia štampuoti, biguoti,
perforuoti, perpjauti bei užapvalinti kampus įvairiuose iki 0,5 mm
storumo lapo su ofsetiniu ar skaitmeniniu spaudinių pagrinduose
(tik štampavimui). Tiekimas, štampavimas ir dalijimas vyksta prie
vienkartinio lapo perėjimo su 6 tūks. ciklų per valandą greičiu, bei
su galimybe panaudoti vieną pjautuvą keliems darbams panaudojus
„pakartojimo“ funkciją dėl kaštų sumažinimo. Paprasto valdymo
dėka Horizon RD-4055 įrenginys gali atnešti vartotojams darbo
kaštų sumažinimą ir didesnį efektyvumą dėl paprastų nustatymo
ir aptaravimo procedūrų palyginus su tradiciniais ar mechaniškais
pjautuvais.

•
•
•
•
•

maksimalus lapo formatas prieš apdirbimą 400 x 550 mm
minimalus lapo formatas prieš apdirbimą 200 x 275 mm
maksimalus formatas po apdirbimo 376 x 526 mm
minimalus formatas po apdirbimo, be separatoriaus priklausomai nuo
pjautuvo
(su separatoriumi 50 x 80 mm)
apdirbama medžiaga: normalus popierius, padengtas popierius ir kartonas
medžiagos storumas nuo 188 iki 400 g/m2
pjovimas maks. 0,5 mm
prispaudimas maks. 0,4 mm

www.derya.com.pl

Rotacinė pjaunanti mašina RD 3346
didėjantį susidomėjimą produktais
serijose.
Skirta mažoms aplikacijoms, tokioms
produktų etiketės.
Lapas skirtas pjovimui arba įkirpimui
turėti maksimaliai iki 0.35 mm.

buvo sukurta patenkinti
išpjaunamais trumpose
kaip vizitinės kortelės ar
su „kiss cut” metodu gali

Horizon RD-4055 įrenginyje lapas vedamas tarp viršutinio pjautuvo
ir laikomuojo ritinio, kur atliekamas pjovimas. Dėl pjautuvo su
dviem skirtingo aukščio ašmenų panaudojimo galima taip pat atlikti
lapo štampavimą ir pjovimą „kiss cutt“ metodu vienu metu, dėl to
mašina puikiai atlieka lipdukus ir etiketus. Lapai rotacinėje pjovimo
mašinoje Horizon RD-4055 yra transportuojami su įsiurbiama juosta,
kas garantuoja gerą jų padavimą į štampavimo sekciją, o ultragarsų
jutiklio panaudojimas turi ištirti dviejų lapų vienu metu padavimą.
Aukštą štampavimo kokybę užtikrina standus viršutinis magnetinis
ritinys bei apatinis laikymo ritinys, o išskirtinės konstrukcijos dėka
galima panaudoti elastiškas štampavimo plokštes. Dėl galimybės
panaudoti pasirinktinus separatorius galima gauti gatavą produktą,
dėl nešvarumų pašalinimo per separatorius į šiukšliadėžę, o gatavas
produktas išdedamas į priėmimo vietą.

Techniniai parametrai
•
•
•
•

Rotaciné pjaunanti mašina RD-3346
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SmartStacker

SmartStacker
Skaitmeninio spausdinimo pasaulis pasiekė „prekybinę“ kokybę
ir patikimumą, o spaudinių perdirbimo procesai yra vis labiau
automatizuoti. Įvedant įrenginį SmartStacker, įmonė Horizon
pateikia novatorišką, integruotą didelio efektyvumo automatinio
pjovimo, išdėstymo ir dėjimo į krūvas sprendimą. Nepriklausomai
nuo versijos (aptarnavimas „linijoje“, aptarnavimas „šalia linijos“)
SmartStacker leidžia gaminti įvairius galutinius produktus, nuo
atvirukų iki plakatų, per pavienius lapus net iki rinkinių skirtų
laužymui linijoje arba siuvimui, o taip pat knygų blokų, numatytų
sudėti į aplankas, arba lapų rinkinių skirtų pakavimui ruošimui.

inteligentiška lapu apdirbimo sistema
formate B2

SmartStacker palaiko automatizaciją užtikrinant uždavinio
apdirbimo laiką, atliekų ir klaidų kiekio sumažinimą, kožurio efektas
tai didesnis produktyvumas, pelningumas ir geresnė kokybė.
SmartStacker tai automatizuotas įrenginys, kuris gali dirbti dviejose
konfigūracijose: „šalia linijos“ su lapų tiektuvu, bei ir „linijoje“, su
skaitmeniniu HP Indigo 10000 spausdinimo įrenginiu.
Darbas „near-line” su lapų tiektuvu
SmartStacker galima naudoti kaip „užlinijinę“ sistemą. Horizon
lapų tiektuvas gali aptarnauti 762 x 530 mm formato lapus su
4 500 lapų per valandą greičiu. Apdailos linijos valdiklis (Finishing
Line Controller - FLC) valdo nustatymus ir SmartStacker įrenginio
darbą su darbo perplaukimo (workflow) JDF sistema. SmartStacker
„užlinijinėje“ versijoje gali aptarnauti daug skaitmeninių
spausdinimo įrenginių.
Darbas„on-Line” su skaitmeniniu HP Indigo 10000 spausdinimo įrenginiu
SmartStacker galima betarpiškai prijungti prie HP Indigo 10000
įrenginio. Spausdinimą r lapų apdirbimą galima atlikti be rankinių
operacijų, užtikrinant tuo pačiu efektyvesnį uždavinių atlikimą.

B2
www.derya.com.pl
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Kà moka SmartStacker?
Kelių kopijų padalijimas
Situacijoje, kai viename lape yra kelios kopijos (nuo dviejų kopijos
lape), kiekvieną iš jų galima dėti į atskirą perstumtos krūvos
fragmentą (reikalauja panaudoti apdailos linijos valdiklį - Finishing
Line Controller).
Pjovimas, rinkimas ir sudėjimas į krūvą
SmartStacker gali pjauti lapus į maks. 762x530 mm iki formatų B2, B3,
A3, A4... min. A6 (100 x 105 mm.) formatus. Įrenginys gali aptarnauti
lapus su maks. 7 skersines kolonas ir 4 eilėmis išilginėmis lapo
krypčiai sudarančias 28 dvipusius puslapius iš vieno lapo (t.y. 56 A6
puslapius). Galutinė didelės apimties krūva gali būti dedama lygioje
formoje arba su perstūmimu.
Įpjovimas
Antroje pjovimo sekcijoje galima atlikti dvi įpjovimo linijas
naudojamas lapeliuose su sveikinimais ir brošiūrose.
Tuščių puslapių šalinimas („parent sweet”)
Priklausomai nuo spaudinio lape gali pasirodyti tušti puslapiai be
spaudinio. Tokie tušti lapai arba puslapiai yra automatiškai atmetami
pjovimo ansamblyje nr. 2. Nereikalingi tušti puslapiai niekada nėra
dedami į krūvas su užspausdintais lapais (reikalauja panaudoti
apdailos linijos valdiklį - Finishing Line Controller).
Nenaudojamų esančių tarp darbo kolonų vietų išpjovimas ir
kraštų apdaila
Preciziškos pakraštės gaunamos išpjaunant nereikalingas vietas bei
apdailinant kraštus. Nereikalingų vietų išpjovimą galima reguliuoti
nuo 6 iki 15 mm diapazone. Kraštų apdailą galima reguliuoti nuo 5
iki 60 mm diapazone. Nereikalingos vietos išpjaunamos įrenginio ir
transportuojamos į atitinkamus konteinerius (šiukšliadėžes).
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