MKW RAPID®

MKW CP
Stansen

Vergaren en stansen in één arbeidscyclus
De stansmachine voor kalenders van de bouwserie MKW CP in inline-bedrijf met MKW RAPID®
De stansmachines van MKW CP kunnen eenvoudig aan alle vergaarmachines aangesloten worden en
beschikkenover een geïntegreerd systeem voor gelijkstoten in de uitleg voor een nauwkeurige uitleg van
kruiselingse sets. Het grote vermogensspectrum en de veelzijdige formaatreeks maken een op maat gesneden gebruik mogelijk.
Productnaam

MKW CP 235

MKW CP 350

MKW CP 570

Papierformaat max.

25 x 35 cm

35 x 50 cm

50 x 70 cm

Brochureformaat min.

10 x 10 cm

10 x 10 cm

10 x 10 cm

Brochureformaat max.

25 x 35 cm

35 x 50 cm

50 x 70 cm

Cycli / uur max.

afhankelijk van het
formaat tot 4000

afhankelijk van het
formaat tot 4000

afhankelijk van het
formaat tot 3500

Productdikte

per werkslag tot 3,0 mm, dikkere producten mogelijk door opdeling
in meerdere stansprocedures in selectief bedrijf met de MKW RAPID®

Productsoorten

stansen voor kalenders, spiraalbinden, perforatie

Materiaalsoorten

verschillende soorten papier, karton, folies, ...

Stanspositie

willekeurige stansingen

Stansgereedschappen

willekeurige gatstansingen

Gereedschapsopname

instelbaar spansysteem

Meervoudig gebruik

opname van meerdere gereedschappen mogelijk

Formaatinstelling

spilgeleiding met positieweergave

Productuitrichting

4-voudige uitrichting van de pagina's en rechtlegger

Instelling stanspunt

verplaatsbare uitrichteenheid

Uitleg normaal / kruiselings

uitlegsysteem geïntegreerd, variabel instelbaar

Uitleg met gelijkstoten (hoogte) 10 cm met gelijkstoten in de uitleg MKW S
Hoogstapeluitleg (hoogte)

50 cm met hoogstapeluitleg MKW HA

Aandrijvingseenheid

solide excentrische aandrijving met cyclussturing

Sturing

tekstweergave ter bediening en bewaking

Tel- en separeerinrichting

standaard via de kruiselingse uitleg

Formaatinstelling motorisch optioneel verkrijgbaar
Bewaking papiertransport

standaarduitvoering

Opties

verbindingsdeel ter combinatie met MKW RAPID®, offline-bedrijf

Opmerkingen / overig

verschillende tussenformaten en speciale formaten mogelijk
verschillende transportsystemen mogelijk

Technische wijzigingen voorbehouden
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