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CC600  Crease & Cut
Een volledig automatische ril en snijmachine voorzien van een vacuümtransport en automatisch hef- en invoerplatform. 
Met de verschillende tools kan de CC600 snel en precies snijden, kiss-cut snijden (voor stickers) en natuurlijk rillen.
Hierdoor is de CC600 een geweldige finisher voor verpakkingen, monsters, kaarten met uitsparing, visitekaartjes,
kwartet- en kaartspellen, et cetera. Al met al haalt u met de CC600 een efficiënte en slimme ril- en snijmachine in huis
voor de print-, sign- en verpakkingsindustrie. 
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Model CC600

Papiertransport Vacuüm belt

Papierformaat (max.) 600 x 400 mm

Tools Snijden, rillen, kiss-cut (voor stickers)

Maximale snijsnelheid 1000 mm/s

Maximale snijdikte  400-450gsm (afhankelijk van materiaal)
Maximale papierhoogte 
invoer

200 mm

Voedingsspanning 230V

Maximaal verbruik 4kW

Afmetingen 2350 x 900 x 1150 mm

CC600  Crease & Cut

      Toepassingen

      Specificaties

      Kenmerken
Tal van mogelijkheden voor afwerking
van uw documenten!

Automatische papier in- en uitvoer

CCD Camera voor zuivere positionering

Barcode scanner

Laad met enkele klikken uw snijprogramma

Rillen en snijden van eigen ontwerpen in 
papier en karton.
Maak eenvoudig o.a. verpakkingen,
uitnodigingskaarten, labels, speelkaarten,
boekomslagen met uitsparing, stickers, etc.
Kiss-cut snijden op stickermaterialen.

De automatische papier in- en uitvoer zorgt voor een 
efficiënte en flexibele productieomgeving.

Met de controle via de CCD Camera word de
document positie exact bepaald. Hiermee snijdt de ma-
chine perfect op postitie, ook bij eventuele image drift 
van de printer.

Een extra optie is een barcode scanner die het snel inle-
zen van uw opdracht mogelijk maakt.

Eenvoudig te creëeren met een van de gangbare grafi-
sche programma’s.


