
 

Nyhed! Morgana AutoCreaser Pro 33A  
 

se denne email i din browser  
   

 

 

  

  

   

Ny opgraderet AutoCreaser Pro 33A, høj hastigheds 

bukkestregs- og perforeringsmaskine 
 
AutoCreaser Pro 33A er den perfekte løsning, hvis du har problemer med digitalprint, der knækker i ryggen 
efter falsning. AutoCreaser Pro laver flotte bukkestreger på både tyndt og tykt papir, så du opnår flotte 
tryksager uden krakelering. AutoCreaser er også den perfekte maskine, hvis du har brug for perforering 
både på langs og på tværs af arket for eksempel til tryksager som kuponer, billetter, girokort mm 
  
AutoCreaser Pro 33 har en forrygende hastighed helt op til 8.500 A4 ark i timen og 11.000 A5 ark pr time. 
AutoCreaser udstyret med et nyt "QuickBlade" bukkestregssystem, som gør det super nemt at skrifte til et 
nyt værktøj, hvilket gør den til en rigtig arbejdshest med et minimum af tidsforbrug og indstillingstid.
  
På SmartScreen betjeningsskærmen taster du blot længden på dit ark (populære formater er 
forudindstillede), markerer falsemetoden for det færdige produkt (brev, portfals, bogomslag osv.) og tryk 
på den grønne knap. AutoCreaser Pro 33A beregner automatisk, hvor bukkestregerne skal være og 
indstiller dem i overensstemmelse hermed. Eventuelle mindre ændringer i bukkestregspositionen kan 
foretages ved at trykke på en pil i den relevante retning. Alle indstillinger og justeringer gøres på den nye 
SmartScreen ved hjælp af enkelte symboler, nemmere kan det ikke gøres. En alfanumerisk hukommelse 
tillader at gemme og navngive op til 50 opgaver. Dette gør repeat opgaver lettere, da du kan genbruge dine 
gemte programmer ved et enkelt klik. 
  
AutoCreaser er robust bygget og der er livstidsgaranti på bukkestregsmatricen. 



 

 
Alt sammen til en super attraktiv pris lige nu!  
 

Funktioner: 

 Ny ‘QuickBlade’ for hurtig skifte til ny bukkestregstype 
 Længere papirformat er standard: op til 900 mm 
 Papirtykkelse fra 80 - 400 gsm 
 7” SmartScreen touch screen 
 Intuitiv og enkel betjening 
 Fuld automatisk 
 Op til 16 bukkestreger per ark med 1 mm afstand 
 Livstidsgaranti på bukkestregs matricen 
 Op til 8500 A4 ark per time 
 50 alpha numerisk hukommelse 
 Justerbar bukkestregs dybde & form 
 Perforering på langs og på tværs 
 Ekstra udstyr: forskellige perforations kit og bukkestregstykkelser 

 
Normalpris kr. 108.900,- 
 
Spar kr. 20.000,- ved køb inden 31/3/2019 
 

Pris nu kr. 88.900,- 
 
Prisen er excl moms og levering 
 
Mulighed for finansiering - ring for priser! 
  
  
   

 



  



  

 

Nyhed: Morgana AutoCreaser Pro 33A med enkel betjening, fantastisk hastighed 

og perforering på langs og tværs er bare nogle af de nye funktioner 
 

 

effektiv efterbehandling 

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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