Fekvő formátum: a különleges formátum?

Az ember természetes látómezője keresztirányú. Mi lehetne ehhez közelebb álló,
mint a nyomtatott termékek fekvő formátumban való létrehozása? Így lehet például
tájképfotókat vagy autóipari fotókat
optimális keretek között megjeleníteni.

A Horizon cég SPF-200L brosúrakészítő berendezése megfelelő megoldást kínál kis- és közepes
példányszámú fekvő formátumú termékek előállításához. Az SPF-200L óránként max. 3500 A4keresztformátumú brosúra előállítására képes.
A4 álló formátumban ez a teljesítmény max.
4000 brosúráig növelhető. A pontos anyagbeigazítás tűzésnél és hajtogatásnál max. százoldalas
brosúrák magas minőségben történő előállítását
teszi lehetővé.
MODUL ÁRISAN BŐVÍTHETŐ
A Horizon cég által kifejlesztett TOUCH &
WORK-technológiának köszönhetően a gép beállítása és átállítása egyszerűen a központi színes
érintőképernyő segítségével történik. A méretek
digitális bevitelét követően a teljes gép néhány
másodpercen belül magától méretre áll, a bevitt
adatoknak megfelelően.
Az ofszetnyomtatással készült termékek feldolgozásához az SPF-200L a VAC-sorozatú összehordó gépekkel kombinálható. Az íveket a VAC-tornyok összehordják, az SPF-200L berendezés
élhelyesen kiüti, és középen megtűzi. Ezt követően a tűzött szett a késes hajtogatóegységben középen meghajtásra kerül, majd az FC-200L-ban
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megtörténik a frontvágás és az utánpréselés. Opcionális bővítési lehetőség a TBC-200L trimmer
a fej–láb-vágás elvégzéséhez.
Eseti digitális munkákhoz javasolt az integráció a D-VAC 600 digitális szoftverrel. A szoftver
segítségével a VAC-600H összehordó gép gombnyomásra négyállomásos digitális adagolóvá válik, egymást követő anyagok feldolgozásához,
két kiegészítő borítóállomással.
Amennyiben az egymást követő digitális nyomatú ívek száma megnő, lehetőség van a nagy
teljesítményű HOF-400 digitális adagolóval való
bővítésre. Az íveket egyenként húzza be, ellenőrzi, csoportosítja és blokkonként az utána kapcsolt brosúragyártó egységbe vezeti. Az integrált
jelolvasó gondoskodik a biztos csoportosításról,
valamint a különböző terjedelmű brosúrák előállításának lehetőségéről. A HOF-400 ezenfelül
alkalmas a VAC-berendezésekkel együttműködve vegyes, ofszet- és digitális termékek feldolgozására is.
NAGY TELJESÍTMÉNY IPARI TERMELÉS
BIZTOSÍTÁSÁHOZ
Gerinctűzött brosúrák ipari termelésének biztosításához rendelkezésre áll a StitchLiner Mark III
– egy az alapjaitól újrafejlesztett nagy teljesítményű rendszer. A sikeres StitchLiner sorozat harmadik fejlesztési fokozata jelzi a Horizon cég
technológiai csúcsmodelljét automatizmus, termékminőség, teljesítmény és hosszú időn keresztül tartó megbízható üzemeltetés biztosításával. A fejlesztések minden területen maximális
stabilitást és terhelhetőséget garantálnak. A piacon eddig egyedülálló automatizáltsági fokon
a StitchLiner harmadik generációja kiegészítő
funkciókkal bővült, mint pl. fekvő formátumú
brosúrák gyártása. A StitchLiner Mark III-mal elérhető maximális teljesítmény 6000 ütem/óra,
A4-keresztformátum gyártása esetén max. 5300
ütem/óra.

