
Ротационна щанцоваща система RD-4055

RD-4055
Ротационна щанцоваща система

Лесна за експлоатация, с високо качество, 
компактна ротационна щанцовà система.
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Характеристики

Характеристики на Ротационната Щанцоваща система RD-4055 

Листът минава между горния щанцоващ и долния натисков цилиндър.

 горен щанцоващ
цилиндър

режещ нож

биговащ нож

прикрепете лентата 
към биговащите 
линии

Лента

Режещ нож = Резец за щанцоване на базовия лист

40 to 50%

Cutting Blade Kiss Cutting Blade

горна матрица

Горна матрица

лепило

Подобрете процеса на щанцоване!
Опростена пренастройка и лесна за експлоатация.
Гъвкава при широка гама продукти.

1.   Ротационна система за щанцоване (Макс. формат 400 x 550 mm / 15.74" x 21.65") – ротационната щанца е 
проектирана с цел да отговори на нарастващото търсене на продукти с къси тиражи. 

2.   Гъвкав субстрат – Щанцоване, сгъване, перфорация, надлъжно рязане, перфориране на отвори и заоблени ъгли 
при разнообразни субстрати с дебелина до 0.5 mm / 0.019” (само при щанцоване) за дигитален и офсетов печат.

3.  Обработка чрез едно преминаване на листа – Подаване, щанцоване и разделяне се постигат с едно преминаване 
на листа при скорост от 6,000 цикъла в час.

4.  Намаляване на разходите за щанцоване – уникално разработен серво мотор, контролиращ устройството за 
“Регистър за повторение” позволява многократни изпълнения на единично щанцоване  с цел  намаляване разходите 
за щанцоване.

5.  Опростено и лесно управление – Намалява скъпи работни операции и увеличава продуктивността с лесна настрой-
ка и работа, в сравнение с механични щанцоващи инструменти или инструмент тип “зъмба”.

Ротационна щанцоваща система RD-4055

Щанцоването и прорязването на горния слой могат да бъдат 
изпълнени едновременно чрез използване на матрица с 
различни височини на остриетата. Щанцата RD-4055 е идеал-
на за изработка на стикери и етикети.

Нож за прорязване на горния слой 
= Нож за прорязване на горния слой 
(при двуслойна хартия)

За да се избегне напукването на изображението, листът 
може да се бигова. Подходящо за кутии, папки тип джоб и 
поздравителни картички, които изискват допълнителни 
сгъвачни процеси след щанцоване.

Долна матрица
(натисков цилиндър)
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Листът се подравнява по задния регистър и се транспор-
тира към секцията за щанцоване в синхрон с ротационното 
движение на матрицата.

Листът преминава между горния щанцовѝ и долния натисков цилиндър 
за щанцоване.

Опционалният сепаратор отделя хартиения отпадък от листа.

Моторизиран извеждащ конвейер, предназначен за готовата продукция.

Листовете се регистрират чрез вакуумна лента 
и грайферна ролка с цел постигане на 
прецизен регистър.
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1 Пулт за управление 2 Подаване

3 Секция за транспортиране на материала 4 Секция щанцоване

5 6 Извеждане 

Подавач

Ротационна 
щанца

1 2

3
4

56

5

6
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2

Придвижване на листа при RD-4055

Намалете разходите за щанцоване

Повторяема функция

1

Ротационна щанцоваща система RD-4055

Тук се отделя 
отпадъкът

Както настройките, така и управлението 
могат да се извършат от интуитивния 
touch screen.

Сепаратор
(опционално)

Възможността за повторяемост на регистърната 
функция позволява многократно изпълнение на 
зададените поръчки с по-малка площ за щанцова-
не с цел намаляване на разходите. При едно пре-
минаване на листа могат да бъдат изпълнени до 
5 бр. повторения.

Изискваната ширина 
за захващане на листа 
е мин. 170 мм / 6,69“

Както настройката, така и управлението на операциите 
могат да бъдат извършени от интуитивния touch screen. 
След настройката на долната и 
горна матрица системата може 
да бъде настроена чрез само 
задаване формàта на листа и 
формàта на готовия продукт. 
Графичните изображения на 
екрана са опростени и лесни 
за разбиране. 

Подаващата вакуумна лента позволява извършването 
на висококачествено подаване 
с лесна настройка и управлен-
ие. Наличен е ултразвуков сен- 
зор с цел засичане на двоен 
лист при различни видове суб-
страти.

Листовете се регистрират от вакуумната лента, а грайфер-
ните ролки осигуряват преци-
зно позициониране с цел пос-
тигане на висококачествен за-
вършек. Грайферните ролки, 
задвижвани от сервомотор оп-
ределят позицията за щанцо-
ване без това да окаже влия-
ние върху скоростта на обра-
ботка. 

Здравият магнитен горен цилиндър и масивният долен 
натисков цилиндър осигуряват 
висококачествено щанцоване. 
Щанцоващата секция с уника-
лен дизайн позволява лесно и 
бързо извършване на настрой-
ките за щанцоване. Могат да се 
използват гъвкави щанцови 
пластини с дебелина 0.6 mm и 
0.8 mm / 0.0236”и 0.0315”.

Сепаратор опционално оборудвано със сепаратор

Сепараторът отделя отпадъка от готовия продукт и го 
отвежда в касетата за хартиен 
отпадък. В зависимост от фор-
мàта на отпадъка могат да се 
използват разделящи щифто-
ве и въздушни дюзи, задвиж-
вани от пневматичен цилин-
дър.

Готовата продукция се извежда на моторизиран конвейер. 
Импулсното движение (на ин-
тервали) на конвейера макси-
мизира непрекъснатото произ-
водство върху малка площ – 
подреждане на листовете един 
върху друг с малък отстъп. От-
стъпът  може да се регулира в 
зависимост от формàта на про-
дукта с цел лесна обработка.
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опорна платформа 
на контейнера

Конфигурация на машината

6 7

Габарити на машината (мерна единица: мм /инч)
Наименование на модула модел

Подавач FFU-4055

Ротационна щанца RD-4055

Сепаратор SPC-4055

Извеждаща тава BT-4055

Захранване мин. 0,75 kW

Налягане 0,5 МPa

Контролно налягане мин. 0,6 MPa 

Ротационна щанца RD-4055
Сепаратор SPC-4055

Извеждаща тава BT-4055

Подавач FFU-4055

Ротационна щанца RD-4055

Подавач FFU-4055

Захранване мин. 0,2 kW

Налягане 0,5 МPa

Контролно налягане мин. 0,6 MPa 

Извеждаща тава BT-4055

3,584 / 141.2”

4,554 / 179.3”

970 / 38.2”

(495 / 19.5”) 4,059 / 161.3”

37
0 

/ 1
4.

6” 520
20.5”

560 / 22.1”

820
32.3”

1,195
47.1”978

38.5”768
26.7”

Захранващ кабел 3,300 / 129,9

200V : 50/ 60Hz

Пневматичен маркуч

Опционален пнев-
матичен компресор 

(Монтирайте в 
подходяща позиция)

(5,000 / 196.9”)

FFU-4055RD-4055SPC-4055

FFU-4055RD-4055SPC-4055

при изваден 
сепаратор

при изваден 
контейнер

2,510 / 98.9”

37
0 

/ 1
4.

6”

560 / 22.1”

820
32.3”

1,195
47.1”978

38.5”

захранващ кабел 3,300
200 V: 50/ 60Hz

Пневматичен маркучОпционален 
компресор 
за въздух (5,000 / 196.9”)

FFU-4055RD-4055

BT-4055

FFU-4055RD-4055BT-4055

Осигурете 700 мм / 27,6“ работно пространство около машината.
Това пространство е необходимо за осигуряване на достъп до машината и нейното  управление.

Уверете се, че компресорът покрива следните параметри:

Параметри на компресор при наличие на сепаратор

В случай че не се 
изпозва сепаратор 
е налична извеждаща 
тава. Щанцованият 
продукт и отпадъкът 
се извеждат 
заедно.

(Монтирайте в подхо-
дяща позиция)

Параметри на компресора при наличие на извеждаща тава

Уверете се, че компресорът покрива следните параметри:

Ротационна щанцоваща система RD-4055
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Ротационна щанцоваща система RD-4055



Опционално оборудване:
Подаване Вакуумна лента

Формат на листа 
(преди обработка)

Width

Length

Ширина x дължина

Макс. 400 х 500 мм / 15.74” x 21.65”
Mин. 200 х 275 мм / 7,88” x 10,83”

Със сепаратор
Макс. 376 х 526 мм / 14,08” x 
20,07”

Mин. 50 х 80 мм / 1,97” x 3,15”

Макс. 376 х 526 мм / 14,08” x 
20,07”

Mин.  формат зависи от фòрмата на щанцоване 

Обработван материал Обикновена хартия, гланцирана хартия, картон

Дебелина на 
материала

Височина на подаването 500 mm / 19.68”

Височина на 
горен режещ нож

0,6 mm или 0,8 мм / 0,0236“ или 0,0315“

Скорост 6,000 цикъла/час

Напрежение / Честота 1 фаза, 200 до 240 V, 50/60 Hz

Габарити на 
машината

Със сепаратор (FFU-4055+RD-4055+SPC-4055)
Ш3.584 х Д820 х В1.195 mm / Ш141.2“ х Д32.3“ х В47.1

Без сепаратор (FFU-4055+RD-4055)
Ш2.510 х Д820 х В1.195 mm / Ш98.9“ х Д32.3“ х В47.1

Комплект инстру-
менти за долна мат-
рица LDK-4055

Този комплект включва необходимите инструменти и 
материали за ефективна подготовка на долната 
матрица.
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Ротационна щанцоваща система RD-4055

Спецификация на RD-4055  

Формат на готов 
продукт
*Ограничения на 
формàта в зави-
симост от фòрма-
та и грамажът 
на листа

Без сепаратор
(с отстъп)

127,9 до 400 gsm
Щанцоване: макс. 0,5 mm / 0.019”
Биговане: Макс. 0,4 mm /0.015”


