
Професионалнo сгъване

AFC-74  Серия
Контролирана от компютър комбинирана сгъвачка AFC-746F/746S/746D/744A/744S

Контролирана от компютър комбинирана сгъвачка Серия AFC-74



AFC-746F + палетен подавач 

AFC-746F + стапелен подавач 

Стапелен подавач

Палетен подавач

Подавач с непрекъснато зареждане

Професионалнo сгъване

AFC-746F + подавач с непрекъснато зареждане 

Сгъвачката от серия AFC-74 във формат B-1 е най-новата от 
разширяващата се линия на висококачествени сгъвачки, 
която съчетава опростени операции, бърза пренастройка 
за последващ тираж, висока скорост на производството и 
изключително качество на сгъване

1. Сгъвачката е лесна и интуитивна за настройки дори и без наличието на квалифициран оператор благодарение 
на интелигентна си автоматизация и ориентиран към потребителя дизайн.

2. Автоматична настройка на широк набор от варианти на сгъване чрез въвеждане на формàта на листа и избора 
на вариант на сгъване от големия цветен touchscreen.

3. Могат да бъдат избрани 3 различни типа секции за подаване с цел производство на разнообразни поръчки: 
Стапелен подавач, палетен подавач и подавач с непрекъснато зареждане.

4. Сгъвачните валове са изработени от комбинация от стомана и мек полиуретан с цел точен захват на листа и 
прецизно, последователно сгъване.

5. Сгъвачката може да бъде оптимизирана с JDF система от поръчки към постпрес секцията чрез системата за 
контрол на сгъването pXnet.

Подаващата маса автоматично се снижава с цел зареждане на листове-
те като поддържа подходяща дистанция между горния край на 
магазина с листове и подаващия ротор.

Палетният подавач подава листовете от печатната машина с цел макси- 
мално удобство на оператора и минимално време за производство.
Максимална височина на магазина – 1.200 мм. Максимална височина на 
магазина – 750 мм

Модулът за подавач с непрекъснато зареждане може да подава широк 
набор от листове, в т.ч. и предварително сгънати, предварително 
перфорирани или предварително щанцовани листове.
Налице е непрекъснато зареждане с цел нон-стоп производство.



Паралелно сгъване

Късо сгъване*2 Отворена прозоречна
сгъвка

Акордеонно
сгъване

Сгъване зиг-заг
(4 панела)

Сгъване зиг-заг
(5 панела)

Сгъване зиг-заг
(6 панела)*4

Сгъване зиг-заг
(7 панела)*4

Сгъване тип писмо

Сгъване тип 
руло*4

Двойно паралелно
сгъване

8-стрàнично комби-
нирано сгъване

12-стрàнично транс-
формирано сгъване

12-стрàнично
комбинирано сгъване*4

16-стрàнично транс-
формирано сгъване (1)

16-стрàнично комби-
нирано сгъване

16-стрàнично транс-
формирано сгъване (2)*4

24-стрàнично
комбинирано сгъване*3

32-стрàнично транс-
формирано сгъване

DL сгъване
(тип писмо)

DL сгъване
(акордеон)*4

Ориентирана към крайния потребител

Изключително качествено сгъване

Фини настройки на стопера на ножа

Екран за въвеждане на 
пасерни марки

Функция за контрол 
качеството на сгъване

Автоматичен демонтаж 
на перфориращия вал

Система за изключване

Модерна пълна автоматизация 

Широк спектър от функции за AFC-746F

Характеристики на сгъвачки от серия AFC-74

746F

Нестандартните модели на сгъване могат да бъдат автоматично настроени чрез 
въвеждане на формàта на всяка сгъвка.

746S/746D 744S

• Вакуумна глава*1

• Водач на плота за подаване

• Водач на странична марка

• Водач на страничен ръб

• Първа до четвърта  касета

• Пета до шеста касета

• Стопер на първи нож

• Стопер на втори нож

• Странични водачи на стопера на първи нож (отпред / отзад)

• Странични водачи на стопера на втори нож (ляво / дясно)

• Водач на системата за предотвратяване отскачане на първи нож

• Касета К1 под ножа

• Касета К2 под ножа

• Луфт между валовете за 1-ви до 7-ми вал (паралелно сгъване) (14 секции)

• Луфт между валовете за 8-ми вал (перфориращи валове) (2 секции)

• Луфт между валовете за 9-ти до 12-ти вал (под първи нож) (8 секции)

• Луфт между валовете за 13-ти до 14-ти вал (под втори нож) (4 секции)

746S/746D
746S/746D

746S/746D
746S/746D
746S/746D
746S/746D

744A/744S

746S/746D
746F

744A/744S

744A/744S

744A/744S

744A/744S
744A/744S

47 секции (Всички изброени по-долу секции)

10 секции

8 секции

*1 Вакуумната глава не е оборудвана с подавач с непрекъснато зареждане RFU-74/RFU-74F

Секции с автоматични настройки 

746S/746D
746F

744A/744S

20 варианта (С изключение на варианта, отбелязан с *2.)

20 варианта (С изключение на варианта, отбелязан с *3.)

14 варианта (С изключение на вариантите, отбелязани с *3 и *4.)

Варианти на сгъване с възможност за автоматична настройка

Система pXnet 

Управлявайте Вашата машина с JDF система за контрол.
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Голям цветен контролен панел с 
touchscreen, с икони с цел улес- нено 
управление. Графичният touchscreen 
направлява с лекота потребителя по 
време на всички процедури по 
настройките и позволява бърза и 
лесна навигация за всички други 
системни операции.

Всяка секция се настройва автомаич-
но чрез въвеждане на формàта на 
листа и варианта на сгъване от 
touchscreen-а. Прецизните мотори 
със стъпково задвижване позволяват 
автоматизирани фини нас- тройки в 
диапазон от +/- 0.1 мм. Благодарение 
на тази пълна автоматизация дори и 
неопитен оператор може да изпълни 
висококачествено сгъване.

Луфтът между валовете може да 
бъде автоматично настроено сàмо 
чрез въвеждане на единичен лист в 
контролния калибър.

Висококачественото и непрекъснато 
сгъване се обезпечава от сгъвачните 
валове, изработени от комбинация 
от стомана и мек полиуретан. 
Разстоянието между гумените ринго- 
ве е съвсем малко. По този начин 
застъпването на ръбовете на горния 
и долния сгъвачен вал се увеличава 
и това осигурява висококачествено 
сгъване.

Стоперът на ножа може да бъде 
прецизно настроен с точност до 
+/-0.5 мм.

При сгъване на 8-стрàнични 
или 16-стрàнични коли е 
възможно да бъдат извър- 
шени всички фини настрой-
ки само чрез въвеждане на 
позицията на пасерните 
марки на екрана.

Перфориращият вал (долен 
вал) може да бъде демонти-
ран автоматично с цел 
по-лесна подмяна на перфо- 
риращите и режещите 
инструменти.

Транспортните ленти заба- 
вят своето движение, когато 
листът наближава стопера 
на ножа, за да предотвратят 
посукване на ножа, както и 
повреди по листа.

Секцията за контрол качес- 
твото на сгъване е разполо-
жена на сгъвачния стопер 
на първи и втори нож с цел 
да осигури контрол на сгъ- 
ването по време на работа.

Системата за контрол Horizon pXnet се използва като отправна точка за планира-
не на производство, изпращане на данни до всеки завършващ механизъм, кон- 
трол на статуса на завършващите механизми и да събира статистика за производ-
ството от завършващите механизми в реално време. Системата pXnet постига 
ефективност и качество при разнообразни поръчки за производство в малък 
тираж, при които е необходима честа пренастройка на заданията за работа. 
Системата pXnet може да бъде снабдена с интерфейс със съществуващия поток 
от работни задания с цел автоматични настройки на JDF-системата за контрол.



Стапелен подавач
Палетен подавач 

Стапелен подавач (фòрмата е различна  от показаната на снимката по-горе).

Палетен подавачИзвеждащ конвейер

Цветен дисплей с touch панел Сгъвачна касета

Секция ножово сгъване 

Перфорация Сгъвачни валове 

Подаващ ротор 

В зависимост от вида на листа може да бъде избрано ултразву-
ково или фотоелектрично откриване на двоен лист. 

Вакуумна глава 

Допълнителна информация

Транспортиране на листите

AFC-746S + Flat Pile Feeder
746F

746F

Подавач, оборудван със странично обдухване с въздух

746F

746S/746D 744A/744S

Стоперът и дефлекторът на сгъвачната касета могат да бъдат авто- 
матично включени с цел ефективност на операцията. Пластините 
на касетата със специ-
ално покритие свеж-
дат до минимум трие-
нето на хартията с
цел поддържане на 
прецизно сгъване. 
Дънният ракел може 
да бъде настроен та-
ка, че да бъде предот-
вратено образуване-
то на  вълнички на 
задния ръб на листа.

Луфтът на касетата може да бъде лесно настроен в зависимост от 
теглото на хартията и варианта на сгъване без да е необходим 
демонтаж на касетата.

Налични са алтернативни извеждащи конвейери в зависимост от 
изискванията за приложение. Стандартният извеждащ конвейер 
се настройва лесно с 
ръчна ръкохватка 
спрямо точната висо-
чина на извеждания 
лист. За по-ефектив-
но обработване на 
хартията са налични 
също така стекерът 
PST-40 и стекерът с 
извеждащ магазин 
PSX-56.

Системата за ножово сгъване позволява комбинирано 
сгъване при компактно изпълнение. Ножът, задвижван от 
серво мотор, позво-
лява прецизно ви-
сокоскоростно сгъ-
ване. Под ножа 
могат да бъдат мон-
тирани 2 бр. касети 
за усложнено сгъва-
не (стандартът е 
една касета).

Могат да бъдат изпълнени  перфорация, надлъжна перфорация, 
биговане и обрязване. Перфориращият вал е бърз и лесен за 
монтаж и демонтаж. 
Налични са опцио-
нални устройства за 
многократни над-
лъжни обрязвания, 
обрязване на затво-
рената страна на 
слепените 8-стрàнич-
ни кòли и щанцовà 
перфорация.

10.4-инчов цветен touchscreen с икони за лесна експлоатация. 
Графичната интерфейс конзола осигурява интуитивно опериране 
по сгъвачните нас-
тройки, настройки-
те на скоростта и 
всички други фини 
настройки.

Комбинацията от мека полиуретанова гума и стоманени рингове 
осигурява устойчиво сгъване и опростени настройки. Сгъвачните 
валове се задвижват 
от зъбни колела със 
спирални, наклонени 
зъби с цел максимал-
на точност при сгъва-
нето и безшумен ход 
на машината.

Иновативният моде-
рен дизайн на ваку-
умната глава осигу-
рява прецизно раз-
деляне и захващане 
на листовете. Издух-
ваният обем въздух 
и височината на ваку-
умната глава могат 
да се настройват в 
зависимост от състо-
янието на материала.

Модерна система на 
Horizon с роторно- 
вакуумна глава с цел 
бързо, последова-
телно подаване на 
широк спектър от  
материали. 

Стабилният страничен водач с нов дизайн осигурява стабилно 
транспортиране и прецизно регистриране на широк набор от 
материали. Водачът 
на страничната мар-
ка е покрит със спе-
циален антистати-
чен материал за без-
проблемно оперира-
не с отпечатаните 
листове, дори при 
сух климат, когато 
статичното електри-
чество може да съз-
даде проблеми. 



Опционална комплектация
Лепилен модул: CGU-50

Касета Прозоречно Сгъване: GFB-74

Касетата за прозоречно сгъване може да бъде
бързо настроена без да се изискват специфични 
умения за точно, прецизно затворено прозореч-
но сгъване.

Ултразвуков детектор: SD-74F/SD-74R/SD-74P

Опционалният ултразвуков детектор е нали-
чен с цел откриване на двоен лист. 
Той засича двойни листове, напечатани дори 
в солиден черен цвят.

Устройство за надлъжно обрязване: AF-ST6

Надлъжното обрязване след паралелната 
сгъвачна секция може да бъде изпълнено с 
ротиращи ножове за широк набор от задания. 
Ширината на обрезката може да бъде настро-
ена (от 3 до 10 мм на интервал от 1 мм).

Надлъжно обрязване под първи нож: KT-ST6

Надлъжното обрязване в секцията за комби-
нирано сгъване може да бъде изпълнено с 
ротиращи ножове за широк набор от задания. 
Ширината на обрезката може да бъде настро-
ена. (от 3 мм до 10 мм на интервал от 1 мм).

Ножове

Могат да бъдат доставени различни опционал-
ни ножове за различни операции.
(Blades in the photo are examples.)

Мобилен ножови сгъвачен модул MKU-54

MKU-54 е наличен като модул за трети нож при 
трето комбинирано сгъване. Ножовият модул 
може да се завърти на 180 градуса с цел да оси-
гури гъвкавост при сгъването с нож отгоре или 
с нож отдолу.

Мобилен ножови сгъвачен модул MKU-54Т

MKU-54Т е наличен като модул за мобилен нож, 
оборудван с касети под ножа.  Той може да из-
вършва сгъване тип писмо след 8-стрàнично 
комбинирано сгъване.

Обрязващ нож
(   68)

Биговъчен нож 
(   70.7)

Перфориращ нож
(   68) 1.5 x 0.8

Перфориращ нож за изрязване 
(   68) 2.5 x 1.7

Перфориращ нож за изрязване
(   68) 23 x 3.3

Щанцоващ нож
(   71) 12 x 5

Unit : mm (Cut x Blank)

Gluing Unit Controller

Glue Gun

Обрязване на ръбовете под ножа: KT-ET6

Модул за предно перфориране: FP-74 (FSP-74)

Този модул позволява перфориране преди 
сгъване. Прецизният нож осигурява изклю-
чително точно микроперфориране. Налична 
е и система за перфорация „с пауза“ (FSP-74)
(„skip” - перфорация). 

Преса за кòли с извеждащ магазин: PSX-56/56R

Опционална комплектация

Наименование Модел Описание

Наименование

Наименование

Модел

Модел

Описание

Описание

746F 746S 746D 744A 744S

Лепилен модул CGU-K74+CGU-50
Произвежда 8-стрàнични или 12-стрàнични лепени брошури. Необходим 
е допълнителен източник на въздух (CGU-50COM) Не Да Да Да Да Да

Модул за предно перфориране FP-74 Позволява перфориране преди сгъване. Да Да Да Да Да Да

Модул за перфорация с „пауза“ FSP-74
Възможна е перфорация с „пауза“. 
Ако модулът CGU-50 не е монтиран, са неободими допълнителен 
контролер и сензор.

Не * * * * *

Устройство за надлъжно обрязване AF-ST6 Надлъжното обрязване след паралелната сгъвачна секция за широк набор от задания. Не Да Да Да Да Да

Устройство за обрязване на ръбовете AF-ET6 Обрязване на ръбовете за секцията за паралелно сгъване. Не Да Да Да Да Да

Секция за щанцовò перфориране AF-PP6
Възможност за квадратно щанцовò перфориране за 8-стрàнични и 12-стрàнични кòли. 
За производството на здрави книги с проникване на лепилото в дълбочина на гръбчето. Не Да Да Да Да Да

Устройство за надлъжно обрязване под първи нож KT-ST6 Надлъжното обрязване в секцията за комбинирано сгъване за широк набор от задания. Не Да Да Да Да Да

Устройство за обрязване на ръбовете под първи нож KT-ET6 Позволява обрязване на ръбовете на комбинирано сгънати кòли. Не * Да Да Да Да

Секция за щанцовò перфориране 
под първи нож KT-PP6

Възможност за квадратно щанцовò перфориране за 16-стрàнични кòли 
с връзка към секцията комбиниран нож. Не Да Да Да Да Да

Секция – перфориране
под втори нож MS-2K Перфориране на ивици и биговане за 32-стрàнични кòли.

Стоперът на ножа може да бъде настроен с точност до +/- 0.5 мм.

Не Да Да Да Да Да

Модул за фини настройки
на стопера на ножа - Не Standard Standard Standard Не Standard

Касета за прозоречна сгъвка GFB-74 Лесни настройки за прецизно и точно сгъване тип „прозоречна сгъвка“. Не Да Да Да Да Да

Ножове -
За широк спектър от варианти на рязане са налични биговащ нож, ножове за 
ивично перфориране, надлъжно обрязване, перфориращ и щанцоващ нож. Не Да Да Да Да Да

KT-D74

Тип дефлектор – касета под ножа. Изисква се, когато касетата под пред-
ния нож или касетата под задния нож не се използват. 
В случаите когато касетата под предния или задния нож не се използват, 
се изискват 2 бр. дефлектори.

Не Selection Selection Selection Selection Selection

Касета под преден нож KT-120
Макс. формат на сгъване – 120 мм.Налични са ръчен и автоматичен 
режим. Това може да се използва за лице и гръб. Не Selection Selection Selection Selection Selection

Касета под заден нож KT-250
Макс. формат на сгъване – 120 мм. Налични са ръчен и автоматичен 
режим. Това може да се използва за лице и гръб. Не Selection Selection Selection Selection Selection

746F 746S 746D 744A 744S

JDF система за мрежова връзка pXnet Не Да Да Да Да Да

Наименование Модел Описание Опция

Опция

Опция

Опция

746F 746S 746D 744A 744S

Ултразвуков детектор SD-74F / SD-74R / SD-74P Засича двойни листове, напечатани дори в солиден черен цвят.
Не Стандарт Да Да Да Да

Система за проверка 
на изображението - Камера сканира отпечатаното изображение  с цел да открие пропуснат 

или неправилно зареден лист. Не * * * * *

Баркод четец - Проверка на регистрацията и засичане на грешки при печат. Не * * * * *

746F 746S 746D 744A 744S

Преса за коли PST-40 Притиска силно кòлите с цел изтегляне на въздуха и намаляване на обема.

Завъртане на 180 градуса с цел да осигури гъвкавост при сгъването с нож отгоре или с нож отдолу.

Не Да Да Да Да Да

Мобилен ножови сгъвачен модул MKU-54 Не Да Да Да Да Да

Мобилен ножови сгъвачен модул MKU-54T Стандартът е една касета под ножа. Не Да Да Да Да Да

Преса за коли с извеждащ магазин PSX-56
Пресованите кòли или брошури се извеждат на подходяща работна 
височина. Не Да Да Да Да Да

Преса за коли с извеждащ магазин PSX-56R
Пресованите кòли или брошури се извеждат на подходяща работна 
височина. Модулът PSX-56R се използва при извеждане в обратна 
посока.

Не Да Да Да Да Да

Свързващ конвейер MKU-CU Свързва модула MKU-54 със сгъвачната машина.

Автоматична система за контрол на сгъвачната машина чрез JDF поток на заданията.

Не Да Да Да Да Да

Други

Секция – Извеждане

Секция – сгъване

Секция – подаване

Преса за коли:  PST-40

Първата двойка валове отстранява въздуха, а 
втората притиска силно кòлите с цел изтегляне 
на въздуха и намаляване на обема. Кòлите мо-
гат да бъдат разделени индивидуално на пачки 
или в група в зависимост от изискванията на 
заданието.

*  Contact your local dealer about availability of connection.

Лепилният модул може да произвежда 8-стрà-
нични или 12-стрàнични лепени брошури.
(снимки)

Сензор
приемник

Трансми-
сионен 
сензор

Листове

Засича луфт
между листата

Сегментните валове под първия нож се дос-
тавят с оригиналното оборудване. За завърш- 
ване на брошурата  е необходимо само да 
свържете KT-ET6 с цел обрязване отворената / 
затворената страна на слепените сигнатури 
(8-стрàнично, 12-стрàнично).

Пресованите кòли или брошури се извеждат на 
подходяща височина с цел улеснено опакова-
не. С цел постигане на ефективно производ-
ство приложенията могат да бъдат подредени 
вертикално в пачки. Твърдите валове с голям 
диаметър прилагат  1.2 т натиск с цел пости- 
гане на точни, здрави и хоризонтални сгъвки.

Дефлектор под ножа



Стапелен подавач

Палетен Подавач

Подавач с 
непрекъснато зареждане

Габарити на машината [мерна единица: mm] 

Модел AFC-746F AFC-746S/746D AFC-744A/744S

Структура на машината 6KTTL (6 бр. касети + първи сгъвачен нож + 2 бр. касети под нож *1 + втори сгъвачен нож)
4KTTL (4 бр. касети + първи сгъвачен нож 
+ 2 бр. касети под нож *1 + втори сгъвачен нож)

Формат на листа

Width

Length

Ширина х Дължина

Стапелен подавач
Макс. 738 (Ш) x 1,100 (Д) мм 

Мин.  210(Ш) х 210(Д) мм Мин.  210(Ш) х 210(Д) мм [Водач на странична марка – мин. позиция: 82 (Ш) мм]

Палетен подавач
Макс. 738 (Ш) x 1,100(Д) мм

Мин.  210(Ш) х 297(Д) мм Мин.  210(Ш) х 297(Д) мм [Водач на странична марка – мин. позиция: 82 (Ш) мм]

Подавач с непре-
къснато зареждане

Макс. 738(Ш) x 1,300(Д) мм 

Мин.  210(Ш) х 148(Д) мм Мин.  210(Ш) х 148(Д) мм [Водач на странична марка – мин. позиция: 82 (Ш) мм]

Диапазон на теглото на листа
Обикновена хартия: 35 до 209 gsm
Гланцирана хартия от 50 до 232 gsm

35 до 220 gsm

Дължина на 
сгъвачната 
касета

Първа касета 55 до 560 мм (Автоматично) 55 до 560 мм (Автоматично) 55 до 560 мм (Автоматично)

Втора касета 30 до 515 мм (Автоматично) 30 до 515 мм (Автоматично) 30 до 515 мм (Автоматично)

Трета касета 30 до 480 мм (Автоматично) 30 до 480 мм (Автоматично) 30 до 480 мм (Автоматично)

Четвърта касета 30 до 480 мм (Автоматично) 30 до 480 мм (Автоматично) 30 до 480 мм (Автоматично)

Пета касета 30 до 480 мм (Автоматично) 30 до 480 мм (Автоматично) -

Шеста касета 30 до 330 мм (Автоматично) 30 до 330 мм (Автоматично) -

Касета К1 
(под ножа 
[преден])

KT-120M: 55 до 120 мм (Ръчно)

KT-120A: 30 до 120 мм (Автоматично)

Касета К2 
(под ножа 
[заден])

KT-120M: 55 до 120 мм (Ръчно)

55 до 250 мм (Ръчна настройка) 55 до 250 мм (Ръчна настройка)
KT-250M: 55 до 250 мм (Ръчно)

KT-120А: 30 до 120 мм / 1.2” до 4.7” (Автоматично)

KT-250А: 30 до 250 мм (Автоматично)

Скорост на конвейера
30 до 240 м /мин.
Ножово сгъване: 240 м / мин.

30 до 230 м/мин.
Ножово сгъване: 180 м / мин.

Памет До 200 поръчки

Волтаж / Честота 3 фази 200/220/400V, 50/60 Hz
Стапелен подавач: 3 фази 200/220, 50/60 Hz, 3 фази 208 / 240 V, 60 Hz, 3 фази 400V, 50 Hz 
Палетен подавач: 3 фази 200/220/400V, 50/60 Hz, 3 фази 208 / 240 V, 60 Hz 
Подавач с непрекъснато зареждане: 3 фази 200V, 50/60 Hz,  220V, 60 Hz, 3 фази 400V, 50 Hz

Габарити на 
машината

Стапелен 
подавач

W4,060 x D1,870 x H1,690 mm  
W159.9” x D73.7” x H66.6”

W4,030 x D1,700 x H1,690 mm  
W158.7” x D67.0” x H66.6”

W3,990 x D1,700 x H1,690 mm 
W157.1” x D67.0” x H66.6”

Палетен 
подавач

W4,380 x D1,870 x H1,690 mm  
W172.5” x D73.7” x H66.6”

W4,350 x D1,700 x H1,690 mm  
W171.3” x D67.0” x H66.6”

W4,310 x D1,700 x H1,690 mm  
W169.7” x D67.0” x H66.6”

Подавач с 
непрекъснато 
зареждане

W4,785 x D1,870 x H1,690 mm  
W188.4” x D73.7” x H66.6”

W4,710 x D1,700 x H1,690 mm  
W185.5” x D67.0” x H66.6”

W4,670 x D1,700 x H1,690 mm  
W183.9” x D67.0” x H66.6”

Конвейер W1,548 x D848 x H930 mm / W61.0” x D33.4” x H36.7”

*1 Стандартът е 1 касета.

Инсталационно пространство

AFC-74 series +
Flat Pile Feeder

1,548 / 61.0”

700
27.6”

5,608 / 220.8” (746F)
5,578 / 219.7” (746S/746D)
5,538 / 218.1” (744A/744S)

6,308 / 248.4” (746F)
6,278 / 247.2” (746S/746D)
6,238 / 245.6” (744A/744S)

4,060 / 159.9” (746F)
4,030 / 158.7” (746S/746D)
3,990 / 157.1” (744A/744S)

1,870 / 73.7”
(746F)
 

1,700 / 67.0”
(746S/746D)
(744A/744S)

1,548
61.0”

700
27.6”

3,418 / 134.6”
(746F)
 

3,248 / 127.9”
(746S/746D)
(744A/744S)

4,118 / 162.3”
(746F)
 

3,948 / 155.5”
(746S/746D)
(744A/744S)

Инсталационно пространство

AFC-74 series + 
Pallet Pile Feeder

1,548 / 61.0”

700
27.6”

5,928 / 233.4” (746F)
5,898 / 232.3” (746S/746D)
5,858 / 230.7” (744A/744S)

6,628 / 261.0” (746F)
6,598 / 259.8” (746S/746D)
6,558 / 258.2” (744A/744S)

1,870 / 73.7”
(746F)
 

1,700 / 67.0”
(746S/746D)
(744A/744S)

1,548
61.0”

700
27.6”

3,418 / 134.6”
(746F)
 

3,248 / 127.9”
(746S/746D)
(744A/744S)

4,118 / 162.3”
(746F)
 

3,948 / 155.5”
(746S/746D)
(744A/744S)

4,380 / 172.5” (746F)
4,350 / 171.3” (746S/746D)
4,310 / 169.7” (744A/744S)

Инсталационно пространство

AFC-74 series +
Round Pile Feeder

1,548 / 61.0”

700
27.6”

6,333 / 249.4” (746F)
6,258 / 246.4” (746S/746D)
6,218 / 244.8” (744A/744S)

7,033 / 276.9” (746F)
6,958 / 274.0” (746S/746D)
6,918 / 272.4” (744A/744S)

1,870 / 73.7”
(746F)
 

1,700 / 67.0”
(746S/746D)
(744A/744S)

1,548
61.0”

700
27.6”

3,418 / 134.6”
(746F)
 

3,248 / 127.9”
(746S/746D)
(744A/744S)

4,118 / 162.3”
(746F)
 

3,948 / 155.5”
(746S/746D)
(744A/744S)

4,785 / 188.4” (746F)
4,710 / 185.5” (746S/746D)
4,670 / 183.9” (744A/744S)

Височина 1,690 

Височина 1,690 

Височина 1,690 

Спецификации

Подаващата маса автоматично се снижава 
с цел зареждане на листовете като под- 
държа подходяща дистанция между гор- 
ния край на магазина с листове и пода- 
ващия ротор. Максимална височина на 
магазина – 750 мм.

Палетният подавач приема листовете от 
печатната машина за максимално удобство 
на оператора и минимално време за 
производство. Максимална височина на 
магазина – 1.200 мм  (включен палет).

Модулът за подавач с непрекъснато зареж- 
дане може да подава широк набор от лис- 
тове, в т.ч. и предварително сгънати, пред- 
варително перфорирани или предварител-
но щанцовани листове. Налице е непре- 
къснато зареждане с цел нон-стоп произ- 
водство.

Спецификации

Дефлектор (Заменим с касета К2) Дефлектор (Заменим с касета К2)
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