Bukkestreger, perforering og fals

Ny DigiFold Pro 385, høj hastigheds bukkestregsperforerings- og falsemaskine
DigiFold Pro 385 er udstyret med den seneste teknologi, som gør det muligt at automatisere job
opsætning, inklusive opsætning af format og false indstilling blot ved at taste sig igennem en enkel guide
på Morgana SmartScreen panelet. Den nye højkapacitets feeder giver mulighed for at placere op til 450
mm papir i indføringen, så maskinen kan køre automatisk i længere tid, og den nye SmartStep table drop
giver mulighed for hurtig loadning af mindre printopgaver.
DigiFold Pro 385 er specielt designet til digital og offset trykkerier der har behov for at lave bukkestreger og
false digitalprintet tryksager også i høje gramvægte eller papir med "forkert" baneretning.

Funktioner:






Bukkestreger og falser ark op til 0,4 mm uden krakelering i ryggen
Intuitiv SmartScreen panel
Suction top feeder
Høj kapacitets feeder, op til 45 cm stak
SmartStep table drop









Hastighed op til 6000 ark i timen
Kan køre i kun bukkestregs-mode (uden fals) til fx bogomslag
Patenteret flying knife false mekanisme, som beskytter dine print mod ridser
Max ark format: 385 x 700 mm
Bukkestregsblad- og matrix med livstidsgaranti
Perforering på langs af arket er standard
Perforering på tværs af arket er en option, perfekt til kuponer el. lign.

Introduktionspris kr. 249.900,- ex moms og levering
eller leasing over 60 måneder, pris pr måned kr. 4.625,- ex moms
Hvis du allerede har en bukke/falsmaskine, tager vi gerne den i modregning, ring for yderligere
information og pris.

Nyhed: Morgana DigiFold Pro 385 med enkel betjening, perforering på langs og tværs,
45 cm deep pile feeder er bare nogle af de nye funktioner:

effektiv bukke/fals/perforering
af dine digitale tryksager
Ring til Printech for nærmere information

Carsten og Henriette er klar til en snak om de nye muligheder

Telefon: 7240 6242
kontakt@printech.dk
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