
Характеристики:

Комбинирана сгъвачка  AFC-492

AFC-492
Комбинирана сгъвачка

Ако машината отговаря на Вашите нужди, 
използвайте я!

1.  Всички настройки на AFC-492 могат да бъдат извършени докато машината е спряна. Пренастройките не изискват 
специални умения и са съвсем лесни за всеки оператор. От единична и 16-странична сгъвка, до сгъване и 
перфориране – този модел сгъвачки предлагат гъвкавост при изпълнението, изключително висококачествено 
сгъване и надеждност.

2. Нашите комбинирани характеристики означават допълнителна гъвкавост за Вас. Нашата уникална високоскоростна 
ротационна система на подаване с вакуумна глава позволява AFC-492 да обработва широк спектър от материали с 
лекота и висока ефективност.

3. И двете сгъвачки могат едновременно да изпълнят пет перфориращи линии и една биговаща линия. Възможността 
за прекъснато биговане с две линии е бонус.

4. Безопасността за оператора е винаги важна характеристика за всеки модел на Horizon.  Всички предварително 
настроени операции могат да бъдат регулирани без сгъвачката да е стартирана с цел да осигури максимална 
безопасност за оператора
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Биговане Перфорация с пауза надлъжно рязане

Перфорация
3.2 x 0.8 mm

Перфорация
2.5 x 0.8 mm

Перфорация
1.4 x 0.8 mm

Опционални ножчета

Опции

Сгъвачни ролки и сгъвачни касети Монитор

Horizon вярва, че има подходяща машина за всяка цел.
Предлагаме AFC-492 – две сгъвачки в малък формат, 
които постигат големи резултати.

Формат на листа

Width

Length

Width x Length

Макс. 490 х 648 mm
Мин 105 х 174 mm

Граматура на листа от 35 до 157 gsm

Напрежение / Честота
3 фази, 200 V, 50 / 60 Hz
3 фази, 220 V, 50 / 60 Hz
3 фази, 400 V, 50 / 60 Hz

Габарити на машината W2,165 х D1,280 x H1,300 mm

Подаваща секция
Ротационен подавач с вакуу-
мна глава. Маса за високо 
подаване - 590 мм.
Автоматична настройка на 
позицията за подаване.

Извеждаща лента

Бутон за плавен контрол на скоростта.

Габарити на машината

AFC-492 - Характеристики

Височина : 1,300 / 51.2”
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Взаимноперпендикулярно
сгъване

Паралелно сгъване

ТрансформаторВакуумна помпа

2,890 / 113.8"

Инсталация при паралелно 
сгъване

Инсталация при взаимно-
перпендикулярно сгъване

Комбинирана сгъвачка  AFC-492

Със сегменти от стомана и гума с набраз-
дяване.
Лесна настройка на луфта на ролките, 
перфориращия вал и бутоните за 
фини настройки.
Бърза и лесна настройка на стопера 
на касетите.
Настройка на отвора на касетата, 
прибиране назад.

Тотализатор, брояч за операции и дисплей за ско-
ростта на сгъването. Монитор за индикация на 
грешки при подаването и транспортирането.

 (Unit : mm / inch)

Височина: 275 / 10.9" 
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