
PK INTELIGENTE AUTOMÁTICO SISTEMA DE CORTE

O sistema de corte inteligente automático PK adota mandril a vácuo totalmente 
automático e plataforma automática de elevação e alimentação. Equipado com várias 
ferramentas,  pode fazer de forma rápida e precisa cortes, meio cortes, vincos e mar-
cações. É adequado para a fabricação de amostras e produção personalizada de curto 
prazo para as indústrias de Sinais, Impressão e Embalagens. É um equipamento inteli-
gente e econômico que atende a todo o seu processamento criativo. 

Profundidade máxima de corte da ferramenta de 
oscilação elétrica: 6mm disponível para mais materiais

Publicidade

Impressão Rápida

Embalagem
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Características

Parâmetros

Aplicações na indústria

Faca de oscilação eletrônica de alta frequência

O material pode ser mais diferente e mais espesso, para atender a 

diferentes requisitos de corte.

Combine funções inteligentes de corte/vinco/desenho - 
atenda a todas as procuras criativas de processamento

Cortar rótulos de qualquer forma

Corte e vincos em qualquer tipo de caixa de papelão

Sistema de posicionamento automático preciso

A câmara CCD de alta definição, realiza posicionamento 
automático e preciso de diversos materiais, corte automático de 
contorno, resolução de problemas de posicionamento manual e 
deformação de impressão, de modo a atingir propósitos simples e 
precisos de corte.

Sistema de Gestão de Códigos de Barras
A digitalização de códigos de barras permite uma leitura rápida 
das tarefas de corte.

Sistema de alimentação automática
O sistema de alimentação totalmente automático torna a 
produção mais eficiente.

Place KT

Adesivo/Vinil

Folha de plástico

Plástico ondulado

Papel PP

Materiais reflexivos

Placa ondulada

Placa ABS

Placa de espuma

Placa de Cartão

Placa cinzenta

Adesivos magnéticos

Tipo de cabeça de corte

Tipo de máquina

Area de corte (C*L)

Area de piso (C*L*A)

Ferramenta de Corte

Material de Corte

Espessura de corte

Mídia

Velocidade max. de corte

Precisão de corte

Formato de ficheiro

Voltagem

Potência

Ferramenta de corte universal, roda de vinco, 
ferramenta de corte kiss

Ferramenta oscilante, Ferramenta de Corte Universal, 
Roda de Vinco, Ferramenta de corte kiss

Placa KT, Papel PP, Placa de Espuma, Adesivo, Material Reflexivo,
 Placa de Cartão, Folha de Plástico, Placa Ondulada,

 Placa Cinza, Plástico Ondulado, Placa ABS, Adesivo Magnético
Adesivo de carro, adesivo, papel de cartão, 

papel PP, material reflexivo

Sistema de vácuo
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