
Especificacions de la talladora digital Intec ColorCut 500
COLORCUT 500 Alimentador automàtic de fulls Motor de tall digital

POSICIÓ

Posició de mercat Producció lleugera d’alimentador de fulls, etiquetes sota demanda i embalatge sistema de tallat

ALIMENTACIÓ AUTOMÀTICA

Capacitat de fulls automàtica 100 fulls – amb alimentador automàtic

Separació de fulls Separació de corrent de raig variable, accionat per aire

Sistema d’alimentació
Estil de producció, alimentació al buit utilitzant
palanques pneumàtiques d'avanç, amb control
de succió variable que pot sintonitzar amb
diferents tipus de mitjans

Servo Digital

Alineació de mitjans Taula de mitjans, ajust lliscant a mida amb
guies d’auto centrat 

Amplitud (min-max) 279 - 350mm (10.98" - 13.77")

Llargada (min-max) 210 - 500mm (8.25" - 19.68")

CONTROL DE TALL

Eines de muntatge
Una eina, amb posicions dobles per a les etiquetes de tall per la 
posició del darrere, o tall a través dels prototips d’embalatge (posició 
davantera)

Sistema de tall Tallador de contorn, fins a 2.94 N (300gf) entregat en 31 passos pro-
gramables mitjançant el software de tall Intec Vision-Control

Tipus de fulls Súper acer, vida útil llarga

Productivitat (velocitat de tall) 15 segons - 45 segons por pàgina SRA3 (mitjana de 30 segons - segons la complexitat)

Marges de tall
Tapa: 20m m. Part inferior: 5 "- 10 mm Esquerra: 14 mm Dreta: 5" - 10 
mm
* En les existències més lleugeres és aconsellable utilitzar els
valors més alts

SOFTWARE I CONNECTIVITAT

Aplicació de software (Plataforma) Software de registre i productivitat d’Intec Vision-Control (només per a PC (Windows x32 y X64) Win 7, Win 8.x,
Win 10)

Formats d’arxiu Accepta arxius CoreIDRAW EPS i arxius natius d’Adobe Illustrator (guardar com a v8 i posteriors)

Connectivitat USB (es requereix una connexió a PC)

CONTROL DE REGISTRE

Sistema de registre
Sistema de visió CCD d'alta resolució. Consisteix en una càmera que llegeix les marques de registre i compara
la posició amb el valor original de l'arxiu digital. El programari de tall Intec Vision-Control actua en conseqüència
per corregir les diferències de posició lineals i angulars, però s'ajusta automàticament les línies de tall.

Marques de registre 4 mm x 4 mm marca de registre quadrat (Dues marques requerides: origen en la part superior del full i escala /
inclinació al final del full).

Posició de les marques Intec 
Vision-Control

Marca d'origen (marca de vora davanter)
50 mm des de la vora davanter del full
Min 6 mm des de la vora esquerra del full
4 mm d’amplitud d'obres d'art en el full

Escala / inclinació (marca de vora de sortida)
Min 20 mm des de la vora de sortida del full 
Min 6 mm des de la vora esquerra del full 
4 mm d’amplitud d'obres d'art en el full

Nota: El tall pot ocórrer per sobre de la marca d'origen i per sota de la marca de la vora d'arrossegament. Veure
marge de talls.

CREDENCIALS VERDES

Tensions Commutació automàtica 100v-240v Commutació automàtica 100v-240v

Potència 55w 120VA

Certificats UL, certificació c-UL. Empreses amb normes
CE i Directiva RoHs

UUL, certificació c-UL. Empresas amb directiva CE i RoHs, VCCi 
Classe A, FCC Classe A, EN55022 Classe A

GENERAL

Pes 8.5 Kg 10.5 Kg

Dimensions (LxWxH) 1220mm x 680mm x 270mm
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1  El programari de tall Vision Control 
d’Intec accepta tant els arxius EPS 
de CorelDRAW com els arxius 
originals d'Adobe Illustrator.

2   Un sistema de separació d'aire 
de potència variable bufa aire a la 
pila des d'ambdós costats, pre-
separant les fulles i eliminant el mal 
funcionament causat per l'estàtica. 
L'avançat sistema d'alimentació 
de buit recull i càrrega cada full 
sota demanda a través de dues 
mànegues de succió.

3  La safata de 100 fulls accepta mitjans 
de fins a 350 mm x 500 mm, el que 
el fa adequat per a totes les mides de 
pàgines populars com A4, A3 i fins i 
tot SRA3.

4  Dissenyat principalment per tallar 
etiquetes de fulls en paper 
o substrats sintètics i de
polièster - el ColorCut 
també pot tallar prototips 
de empaquetat gràcies a 
les ‘zones de tall’ de doble 
posició.

5  El 'registre de visió' amb 
càmera, identifica l'origen, l'escala 
i la inclinació, després s'ajusta 
per compensar qualsevol error 
d'impressió.

6  El panell de control intuïtiu i el panell 
de visualització LCD fan bona llum 
de treball per a totes les opcions 
sofisticades.

Tall digital per etiquetes de fulls i embalatge

Tall digital assequible d’etiquetes 
Establint nous estàndards en cost, 
flexibilitat i velocitat, el tallador 
d'etiquetes Intec ColorCut 500 ofereix 
etiquetes de tall digital de qualsevol 
forma directament des de l’escriptori. 
L'alimentador automàtic líder en el 
mercat utilitza la tecnologia pneumàtica 
d'alimentació per buit per aixecar i 
avançar fulls d'etiquetes a la vegada i 
combina els dolls de separació d'aire 
per eliminar els embussos causats per 
l'estàtica.

La càmera d'imatge integrada d'alta 
qualitat proporciona una tecnologia 
de registre basada en la visió per 
detectar marques de registre en el 
full d'etiquetes garantint línies de tall 
precises i nítides.

Cap pèrdua pel cost 
El tall digital ofereix molts avantatges. 
L’Intec ColorCut utilitza tecnologia 
de tall de contorn digital avançada 
per seguir les línies de tall del traç, 
dibuixades en CorelDRAW® o Adobe® 
Illustrator®. No hi ha necessitat d'enviar 
els talls que es fan, o esperar mentre 

es produeixen. El tall digital és un 
procés a l'alça, simplement s’ha de 
fer clic a 'CUT' i les seves etiquetes 
es produeixen de qualsevol forma, 
directament des de l’escriptori.

Producció versàtil de rètols aliments 
amb pàgines ràpides 
Dirigida al sector de la producció 
lleugera, ColorCut produeix un full 
d'etiquetes SRA3 en 30-40 
segons. Això permet als 
usuaris produir fàcilment 
entre 10 i 1.000 
fulls SRA3 
per dia. El 
programari de 
productivitat 
Vision-Control® permet 
als usuaris definir la quantitat 
d'etiquetes requerides i procedeix a 
produir les pàgines 
sense supervisió, 
estalviant 
temps i 
diners.

CÀRREGA PNEUMÀTICA AMB AIRE

SEPARACIÓ DE VENTILADORS

LECTURA DE MARCA DE TALL AMB CÁMARA VISION®

SOFTWARE DE FLUX DE TREBALL VISION-CONTROL®

TALLA FULLS SRA3 A 30-40 SEGONS

EXPULSIÓ AUTOMÀTICA DE FULL

CAPACITAT DE 100 FULLS PER ALIMENTACIÓ 
AUTOMÀTICA

APTE PER FULLS A4 - SRA3

TALLA FINS 350 G2M

Producció automatitzada

Talla digitalment qualsevol forma 
d'etiqueta, com fulls SRA3 i fins i tot 
peces d'empaquetat promocionals de 
350g2m del prototip!

Molt fàcil de fer servir
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Sistema de separació d'aire

Visió de càmera de registre

Alimentació d'alta capacitat

Opcions de visualització fàcils d'usar

Programari de control de visió de tall

Zones de tall de doble posició
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