Morgana AutoCreaser Pro XL og DigiFold Pro XL
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Morgana DigiFold Pro XL og
Morgana AutoCreaser Pro XL
- efterbehandling af lange ark helt op til 1300 mm

Se hvordan Gavin producerer en 3 fløjet 297x297 mm med bukkestreg og
perforering og fals i én arbejdsgang - PS: skru op for lyden!

Specifikationer Generation XL:
•

Hastighed op til 6.000 A4 falsede ark i timen

•

Hastighed ved 1 bukkestreg 7.500 A4 ark i timen

•

Simpel betjening via touch-panel

•

Morganas nye Adaptive Process Control (ACP) giver fuldautomatisk
indstilling

•

Op til 60 bukkestreger pr. ark

•

Dual bukkestregsfunktion

•

Min. afstand mellem bukkestreger 2,5 mm

•

Perforering på langs og tværs af arket op til 5 inline perforeringshjul.

•

Papirvægt fra 80-400 gram

•

Top-Feed stacker med plads til 200 mm papirstak

•

Håndterer arkstørrelser op til 385 x 1300 mm

•

Easy blade system til enkel skift af bukkestregsværktøj på under 30
sekunder!

•

Unik "flying knife teknologi" til arkadskillelse, er skånsom mod tryksagen

DigiFold Pro XL: buk, fals og perforering i én arbejdsgang!

Findes også som AutoCreaser Pro XL hvis du kun har brug for bukkestreger og
perforering - her kan du placere bukkestreger med 0,1 mm afstand!

Se her de mange muligheder for buk og fals - klik og kør!

Perforering på langs og på tværs

Tryksager uden krakelerede rygge med Morgana bukkestreger

Nem loadning af papir i den nye top-feeder med plads til lange ark

XL modellerne kan tilsluttes til BST-4000 bælte-stacker for øget produktivitet

kontakt os

Ring 72 40 62 42 eller skriv på

kontakt@printech.dk

for yderligere information

Ring til Printech allerede idag, hvis du vil høre mere om Morgana's mange efterbehandlingsløsninger.
Vi finder maskinen der passer til dine behov.

Ring direkte til os
Carsten tlf: 22 99 43 15 - Henriette tlf: 25 35 41 01
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