
Касетъчна сгъвачна машина AF-406T6A

Касетъчна сгъвачка

AF-406T6A

Компактна и автоматизирана 
                                  касетъчна сгъвачка



Stand-alone
6-buckle

AF-406A + Стандартен конвейер

Графичен потребителски интерфейс

(*Секциите, отбелязани с „Auto” в тази брошура, се настройват автоматично.)

AF-406A
Страничен водач 
Oт първа до шеста касета

T-406A
Oт първа до шеста касета

Многостранна и гъвкава сгъвачна машина, която 
изпълнява разнообразни сгъвачни операции.

AF-406T6A на HORIZON добавя ново измерение към сгъването на фар-
мацевтични продукти с кратка подготовка и интуитивно управление.

Графичните бутони на цветния touchscreen па- 
нел са интуитивни с цел бързо обучение на опе- 
ратора и ефективна работа.

Усъвършенстваната и точна автоматизация пос- 
тига кратки подготовки, които понижават разхо-
да на хартия и енергия.

Модулната концепция за 6+6 касети позволява 
от най-прости до най-сложни модели на сгъване, 
което увеличава възможностите за разнообраз-
но сгъване.

Използват се валове с комбинирано покритие от 
стомана и меко формован полиуретан за лесна 
настройка на натиска на валовете и кратка под- 
готовка.

Сгъването на фармацевтични продукти може да 
се настройва автоматично. Могат да се изпълня-
ват и маломерни сгъвания (от 20 mm).

Опционалната pXnet система за контрол извър- 
шва планиране на поръчките и проследява ефек- 
тивността на AF-406T6A или приема JDF данни от 
потока на поръчките.

Автоматизирани настройки 
(13 секции)

Настройките се извършват 
чрез избиране на желания 
модел на сгъване и въвеж- 
дане на формата на листа.

За по-бързи настройки се 
показва броят на листовете, 
които трябва да бъдат пода- 
дени във всеки отвор.

Straight
6+6-buckle

Напреднала автоматизация

Характеристики

Специална извеждаща секция Надежден броячен механизъмГъвкав модулен дизайн

Интуитивно управление Изключително качество на сгъване

Различните модели на сгъване се 
настройват автоматично с избиране 
на формата на листа и модела на сгъ- 
ване от touchscreen панела. Напред-
налата автоматизация позволява 
фини настройки с точност до 0.1 mm.

Цветният touchscreen панел оперира 
с икони за по-лесно управление от 
потребителя. Екранът с графичен ин- 
терфейс осигурява интуитивно упра- 
вление за настройките на сгъване, 
определянето на скоростта и всички 
други фини настройки.

Превъзхождащото и постоянно ка- 
чество на сгъване се осигурява от 
малки (30 mm диаметър) валове с 
комбинирано покритие от стомана и 
меко формован полиуретан. Дори 
сгъването на фармацевтични мате- 
риали се изпълнява лесно.

Модулната концепция за 6+6 касети 
позволява гъвкава модулна конфигу-
рация от най-простите до най-слож-
ните модели на сгъване, подходяща 
за всички приложения. Шестте касети 
на първата станция и шестте касети 
на втората станция могат да бъдат 
комбинирани, както е необходимо.

Опцията за специална извеждаща 
секция се предлага за по-ефективна 
обработка на поръчки за сгъване тип 
„хармоника” или малки формати. 
Може да се извършва и офсетово ста- 
пелиране за по-точно отброяване.

Двойният брояч е включен в стандар- 
тното оборудване на подаващата и 
извеждащата секция. Това подпомага 
поръчките, изискващи точно отброя- 
ване като сгъване на фармацевтични 
продукти.

AF-406A + BG-406 (Опция) + T-406A (Права конфигурация) + ED-40

Касетъчна сгъвачна машина AF-406T6A
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Стандартен конвейер Специална извеждаща секция: 
ED-40 (Опция)

Касетъчна сгъвачна машина AF-406T6A

• Основните настройки могат да се изпълняват 
лесно от цветния touchscreen панел с икони.

• Могат да се запаметят до 200 настройки на 
поръчки за бързо и лесно повтаряне на ре- 
довните поръчки.

• Отделните броячи при подаващата и извеж- 
дащата секция могат да се настроят за на- 
деждно и сигурно отброяване.

• Специалното покритие на сгъвачните касети 
минимизира триенето на хартията с цел под- 
държане точността на сгъване.

• Всички касети се настройват автоматично с 
прецизни мотори със стъпково задвижване за 
избрания формат на листа и модел на сгъване.

• Всяка касета има интегриран дефлектор / от- 
ражател.

• Използват се гъвкави напречни съединения 
за постоянно задвижване на сгъвачните вало- 
ве – дори при дебела хартия или сложни сгъ- 
вания – и за точно сгъване през дългия живот 
на машината.

• Уникалната конвейерна задвижваща система 
на HORIZON осигурява надеждна, тиха работа.

• Подходящата височина на извеждане на кон- 
вейера се настройва лесно чрез ръчно 
колело.

 * Стандартен аксесоар за AF-406A.

• Опционалната специална извеждаща секция 
е пригодена за малки стапели. Този стекер 
включва и броене на пачки за офсетово ста- 
пелиране. 

AF-406A + BG-406 (Опция) + T-406A (Конфигурация с прав ъгъл)+ ED-40

Страничен водач

• Страничният водач има специално антиста-
тично покритие.

• Уникалният дизайн и здравина на страничния 
водач осигуряват точно и гладко транспорти-
ране на голямо разнообразие от хартиени 
материали.

• Възможността за изключително подравнява-
не на листовете осигурява постоянно и точно 
сгъване.

• Иновативната система позиционира съвсем 
точно вакуумната глава, за да осигури 
стабилно подаване.

• Лесните настройки на въздушния поток оси- 
гуряват гладко подаване на различни мате- 
риали.

• Страничното раздухване Assist Air се прилага 
за бързо, постоянно подаване.

• Качественият полиуретанов ротор осигурява 
високоскоростно подаване без надраскване.

• Времето на подаване и интервалът между 
отделните подавания могат да се настройват 
от touchscreen панела.

• Ъгълът на засмукване се наглася лесно за 
различните типове хартия.

• При свързване с първата станция под прав 
ъгъл модулният дизайн 6+6 касети позволява 
сложни сгъвания, например на фармацевтич-
ни и DL продукти.

• Възможността за изключително подравнява-
не на листовете осигурява постоянно и точно 
сгъване.

• Възможност за перфориране, биговане и 
надлъжно рязане.

• Биговането се извършва с долни дискове с 
уретанови жлебове за лесно позициониране.

• Стандартната комплектация включва три 
комплекта перфориращи ножове с държачи.

• Стандартната комплектация включва два 
комплекта биговащи ножчета.



Структура на машината

Формат на листа

Тегло на листа

Дължина на гънката

Скорост на конвейера

Напрежение / Честота

Размери на машината

6/6 (6 касети и 6 касети)
Макс. 400(Ш) х 650(Д) mm
Мин. 50(Ш) х 100(Д) mm
35 до 157 g/m2

50 – 180 m/min.
3 фази 200 V, 50 / 60 Hz
3 фази 220 V, 50 / 60 Hz
1 фаза 230 V, 50 Hz
1-ва + 2-ра станция: монтаж прав ъгъл 
2 620 (Ш) х 2 840 (Д) х 1 500 (В) mm
1-ва + 2-ра станция: прав монтаж
4 280 (Ш) х 910 (Д) х 1 500 (В) mm

AF-406A Общи спецификации

първа, трета, пета касета
втора, четвърта, шеста касета
От първа до шеста

Първа 
станция
Втора станция

20 – 350 mm
20 – 260 mm
20 – 260 mm

Самостоятелна конфигурация с 6 касети за сгъване на брошури или листовки.

Права модулна система 6+6 касети за максимум 10 гънки.  С тази конфигура-
ция могат да се изпълняват сложни модели на сгъване.

520 (20.5”)

Модулна система 6+6 касети с конвейер под прав ъгъл за сгъване на фарма-
цевтични и DL материали. Тази конфигурация позволява също биговане на 
първата станция и сгъване на втората станция за по-тежки материали.

ED-40

AF-406A

T-406A
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AF-406A + BG-406 (Опция) + T-406A Прав ъгъл + ED-40
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AF-406A + Стандартен конвейер
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1,000

2,790
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AF-406A + BG-406 (Опция) + ED-40
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Габарити на машината и инсталационно пространство  Мерна единица: mm

Конфигурация 1 Самостоятелна сгъвачка 6 касети

Конфигурация 2 Прав ъгъл 6+6 касети

Конфигурация 3 Права 6+6 касети

* Дизайнът и спецификациите на машината подлежат на промяна без предизвестие.

Опции

AF-406A

T-406A

AF-406A + T-406A Прав ъгъл + Стандартен конвейер

1,000

3,340

1,800

850

2,100
2,620
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3,620

910

380

500

500

2,840

AF-406AT-406A

1,000
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4,780

1,800
2,100

AF-406A + T-406A Права + Стандартен конвейер
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500

1,910

500

500
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510 Kuze Ooyabu-cho, Minami-ku, Kyoto, 601-8206, Japan  Phone : +81-(0)75-934-6700,  Fax : +81-(0)75-934-6708, www.horizon.co.jp

HORIZON INTERNATIONAL, INC.

Система за проверка на изображението
Баркод четец
Устройство за надлъжно обрязване: AF-ST4
Устройство за обрязване на ръбовете: AF-ET4
Датчик за крив лист
Биговане
Касета за прозоречна сгъвка: GFB-40
Обръщаща касета: RB-40
Пресоващ стекер: PST-40

Специална извеждаща секция: MKU-54
Вертикален извеждащ модул: ED-40
Свързващ конвейер: BG-406*1
Модул мобилен нож: KTU-40
Модул натискови валове: PR-40
pXnet
Модул за паралелна гънка: KTU-PL *2
Поддържащ модул: KTU-KB *2

* Необходим за AF-406A при свързване с T-406A.  Включен в стандартното оборудване на T-406A 
* Опционално за KTU-40.

www.dominov-bg.comwww.dominov-bg.com

Касетъчна сгъвачна машина AF-406T6A


