Wokół poligrafii
Urządzenia firmy Vacuumatic

Liczenie, znakowanie
i rozdzielanie
Historia firmy Vacuumatic zaczęła się
ponad 60 lat temu w Wielkiej Brytanii. Od tego
czasu firma wciąż prężnie się rozwija i obecnie
posiada klientów w przeszło 80 krajach na całym
świecie. Alfa-Copy jest od ponad dwóch dekad
przedstawicielem firmy na polskim rynku,
świadcząc również usługi serwisowe.

W ofercie Alfa-Copy znajdują się wysokowydajne urządzenia
umożliwiające precyzyjne liczenie i rozdzielanie papieru, kartonu,
tektury, folii z tworzyw sztucznych i metalu, kart plastikowych itp.
oraz urządzenia do znakowania przy druku z roli na rolę. Drukowanie odbywa się obecnie przy zastosowaniu drogich materiałów,

Urządzenie CUTI można dostawiać przy wykładaniu maszyny

w wielu kolorach i dlatego też zarówno dla drukarni, jak i dla od-

offsetowej; druk, liczenie i rozdzielanie odbywają się jednocześnie

biorcy końcowego istotna jest dokładna liczba arkuszy.
Vacuumatic jest liderem na rynku papierów wartościowych, który stanowi 50 proc. jej przychodów. Druga połowa to szeroko pojęty

Vacuumatic to jedyny producent mogący zaoferować pięć róż-

przemysł poligraficzny. Liczarki i znakowarki Vacuumatic znajdują za-

nych technologii liczenia. Dzięki temu klient może wybrać, na jakim

stosowanie wszędzie tam, gdzie istotna jest dokładna liczba produk-

etapie produkcji chce liczyć i jaką metodą.

tów. Flagownice do systemów rolowych użyteczne są także poza
branżą poligraficzną przy każdej prawie produkcji z roli na rolę.

Najprostsze i zarazem najlepiej sprzedające się urządzenie CUTI
można dostawiać przy wykładaniu maszyny offsetowej. Druk, licze-

Firma Vacuumatic produkuje liczarki arkuszy papieru, które liczą tarczą (bez zaginania rogów)
lub płytką ssącą, umożliwiającą liczenie szerszego zakresu gramatur papieru oraz folii
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Materiały o grubości powyżej 0,1 mm
można policzyć bezdotykowo za pomocą
liczarki optycznej Count-S. Zapewnia ona
sekundowe procesy liczenia arkuszy lub
już konfekcjonowanych materiałów

nie i rozdzielanie odbywają się jednocześnie. Inne modele działające na tej samej
zasadzie można montować wewnątrz urządzeń, można także łączyć kilka według potrzeb, np. przy przekrawaczach.
Firma Vacuumatic produkuje liczarki arkuszy papieru, które liczą tarczą (bez zaginania rogów) lub płytką ssącą, umożliwiającą liczenie szerszego zakresu gramatur
papieru oraz folii. Prędkość liczenia wynosi
do 5000 ark./min. Obie metody liczenia oferują możliwość rozdzielania paskiem pożądanej
liczby arkuszy, a sterowanie odbywa się przez wygodny ekran dotykowy. Urządzenia liczą
jednym rogiem, więc maksymalny format liczonych arkuszy jest zależny od wielkości stołu
liczarki.
Materiały o grubości powyżej 0,1 mm można policzyć bezdotykowo za pomocą liczarki
optycznej Count-S. Zapewnia ona sekundowe procesy liczenia arkuszy lub już konfekcjonowanych materiałów.
Dobrze sprawdzający się przy konfekcjonowaniu produktów podajnik liczący TCF policzy różne materiały, np. plastikowe, elementy wysztancowane oraz broszury i wiele innych,
umożliwi także ich rozdzielenie. Liczy elementy o różnych grubościach do maks. 5 mm bez
konieczności dodatkowych ustawień.
Zastosowanie urządzeń liczących to oszczędność czasu i pieniędzy oraz precyzyjne wywiązywanie się z zamówień. Alfa-Copy chętnie pomoże przy wyborze odpowiedniego systemu liczenia produktów.
Vacuumatic… wszystko, co się liczy!
Opracowano na podstawie materiałów firmy Alfa Copy

Podajnik liczący TCF policzy różne materiały, np. plastikowe, elementy
wysztancowane oraz broszury i wiele innych, umożliwi także ich rozdzielenie
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