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صفر تا صد کنار شما هستیم
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 JapanMade in
Company

Sakurai Graphic  شــرکت ژاپنی ســاکورایی

System Corporation در سال 1946 تأسـیس 

شد و از آن پس در حال تولید تجهیزات چاپی در زمینه 

هاي چاپ سیلک اسکرین و افســـت و همچنین ارائه 

خدماتی پیچیده و حرفه اي به مشـــتریانی است که 

ارتباط بسیار نزدیکی با صنعت چاپ در کشـور ژاپن و 

سراسر جهان دارند. کلیه فعالیت هاي این شرکت تحت 

یک فلســفه کاري مبتنی بر مشــتري مداري، دقت، 

صداقت و ارتباط با مشـتریانی است که بعضـأ چندین 

نسل از ایشان با شرکت ساکورایی در ارتباط بوده اند. 

همزمان با تحوالت سـریع صــنعت اطالعات و جوامع 

اطالعات محور در ســراســر جهان و بهره مندي این 

جوامع از فنآوري اطالعات، صـــنعت چاپ نیز بعنوان 

یکی از ارکان صنعت هر کشـور، با انقالبی ساختاري در 

پاسخگوئی سریع به مشــتریان، تکرار پذیري و پیش 

بینی پذیري و همچنین الزامات بسیار متنوعی در بازار 

. شرکت سـاکورایی نیز همگام با  کار روبه رو بوده است

این تحوالت، تالش روزافزونی را در جهت رشــــد و 

توســــــعه تجهیزات چاپی و بهره گیري از فنآوري 

پیشــرفته بعمل آورده تا بتواند نام خود را بعنوان یک 

شـــرکت ارائه کننده راهکارهاي یکپارچه و برآوردن 

.شرکت صفر تا  نیازهاي بازار، همچنان مطرح نگاه دارد

صد تجارت ایرانیان، بعنوان نماینده انحصـاري شرکت 

سـاکورایی در ایران، این افتخار را داشـته اسـت که با 

موفقیت، ماشین آالت چاپ افسـت و سیلک اسکرین 

این کمپانی مطرح را در بازار ایران نمایندگی نماید.



مدل
حد اکثر ابعاد ورق(میلی متر)

حد اکثر ابعاد چاپ(میلی متر)

وزن ماشین(کیلو گرم)

برق مصرفی(کیلو وات)

ا قل ابعاد ورق(میلی متر) حد

حدا قل اندازه قاب توري سیلک(میلی متر)

حداکثر اندازه قاب توري سیلک(میلی متر)

ضخامت قابل چاپ(میلی متر)

سرعت چاپ( ورق در ساعت)

ابعاد ماشین(طول  عرض  ارتفاع)(میلی متر)

MS80-SD
500   800

270   350

500   720

660   660

880   880

0/8   0/05

3/000

13/0

1/170   2/270   2/995   

2/00 0-100

MS102-SD
750   1/100

297   420

730   1/050

660   660

0/8   0/075

2/000   200

1/200   3/132   3/817

(انتخابی)1/300   1/2801/170   1/140

4/300

15/0

نام
(Stop Cylinder)ماشین هاي صنعتی چاپ سیلک اسکرین با سیلندر 360 درجه

Maestro SDخانواده

Industrial SilkScreen
Machine
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مدل
حد اکثر ابعاد ورق(میلی متر)

حد اکثر ابعاد چاپ(میلی متر)

وزن ماشین(کیلو گرم)

برق مصرفی(کیلو وات)

ا قل ابعاد ورق(میلی متر) حد

ضخامت قابل چاپ(میلی متر)

ابعاد قاب خارجی

سرعت چاپ( ورق در ساعت)

ابعاد ماشین(طول  عرض  ارتفاع)(میلی متر)

SC-72A IISC-102A II

3/300-900

0/8-0/1

6/74

3/400

270   560

2/300

4/94

3/600 - 1 /000

1/260   1/330   2/918  

880  880

0/8   0/1

500   720

270   350

500   720720   1/020

700   1/020

1/140   1/280

1/280  1/760   3/960

نام
ماشین هاي اتوماتیک و بسیار سریع چاپ سیلک اسکرین

SC-AIIخانواده

fast & Automatic Silkscrean
Machine
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SUPERIOR
TECHNOLOGY

 TiwanMade in
Company

شـرکت تایوانی ون چیوان در سـال 1972 (بیش از 40 

. ون  ) و توسط آقاي لین چین تأسـیس شـد سال پیش

چیوان یک شرکت خانوادگی اسـت و اکنون از سـوي 

. این شرکت  نســــل دوم خانواده لین اداره می گردد

بعنوان یکی از بزرگترین و معتبرتـرین تولیدکنندگان 

ماشین آالت اتوماتیک سلفون کشـــــی دو منظوره 

) و همچنین ماشین آالت ورنی زنی  (چسـبی و حرارتی

) جهان شناخته  (یووي و پایه آب سیلندري دو منظوره 

می شود.شـرکت صـفر تا صـد تجارت ایرانیان بعنوان 

نماینده انحصــاري شرکت ون چیوان در ایران مفتخر 

اســت که در طی مدت نمایندگی خود موفق به فروش 

ماشـین هاي سـلفون کش و ورنی زنی این شـرکت به 

برخی از معتبرترین و بزرگترین مجموعه هاي چاپـی و 

خدمات پس از چاپ ایران گشته است.

ماشین هاي سلفون کش وي چیوان در مدل هاي بسیار 

متنوعی عرضه گشـته و عالوه بر بهره گیري از سلفون 

هاي چسبی و حرارتی در یک ماشین، این امکان را نیز 

در اختیار خریدار قرار می دهد که ماشـــین خود را از 

میان سـلفون کش هاي متداول و ســلفون کش هاي 

. ذکر این نکته نیز الزم است که  پنجره اي انتخاب نماید

کلیه ماشـین آالت سـلفون کش ون چیوان را می توان 

در سه سایز کوچک، متوسـط و بزرگ و کامأل منطبق با 

. بهـره  الـزامات و نیازهاي کاري خـریدار انتخاب نمود

(با قطر  گیري از دو سیلندر مجزا براي خشــک کردن 

800 میلی متر) و سلفون کشی (با قطر 300 میلی متر) با 

امکان تنظیمات حرارتی متفاوت براي هر ســـیلندر 

موجب دستیابی به حداکثر دقت و کیفیت محصـــول 

تولیدي گشـته و استفاده از دو سیســتم شیتر دوار و 

زنجیري نیز حداکثر کیفیت برش و جداســـازي را در 

 ،BOPP زمان کار با گســـتره وسیعی از مواد اعم از

PET و فیلم هاي متاالیز به ارمغان می آورد.



Laminating
Machine

مدل
LبزرگMمتوسطSکوچکسایز ماشین

سرعت عملیاتی ماشین

وزن ماشین

حدا قل ابعاد ورق(میلی متر)

نیروي برق مورد نیاز

وزن ورق

ابعاد ماشین(طول  عرض  ارتفاع)

910 1/080حدا کثر ابعاد ورق(میلی متر) 1/200 1/080(طول)(عرض) 1/450 1/080(طول)(عرض) (طول)(عرض)

متر در دقیقه20-70متر در دقیقه20-70متر در دقیقه70-20

متر مربع500-100 متر مربع/گرم متر مربع100-500/گرم متر مربع/گرم متر مربع100-500/گرم متر مربع/گرم /گرم

حداکثر: 95 کیلو وات (استارت)

کیلو وات (تولید)50-35

حداکثر: 95 کیلو وات (استارت)

کیلو وات (تولید)50-35

حداکثر: 95 کیلو وات (استارت)

کیلو وات (تولید)50-35

300   300300   300300   300

15/4   3/4   3/6 متر14/4   3/4   3/6 متر13/4   3/4   3/6 متر

13/000 کیلوگرم12/500 کیلوگرم12/000 کیلوگرم

KYE-108 DRKماشین سلفون کش
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Laminating
Machine
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مدل
سایز ماشین

سرعت عملیاتی ماشین

وزن ماشین

حدا قل ابعاد ورق(میلی متر)

نیروي برق مورد نیاز

وزن ورق

ابعاد ماشین(طول  عرض  ارتفاع)

حدا کثر ابعاد ورق(میلی متر)

KYEK-82 DK3ماشین سلفون کش

FP

820820 8201/080(طول)(عرض) (طول)(عرض)

متر در دقیقه20-60متر در دقیقه60-20

متر مربع500-100 متر مربع/گرم متر مربع100-500/گرم متر مربع/گرم /گرم

حداکثر: 60 کیلو وات (استارت)

کیلو وات (تولید)50-30

حداکثر: 60 کیلو وات (استارت)

کیلو وات (تولید)50-30

300   300300   300

10   3/3   2/5متر9/5   3/3   2/5متر

8/500 کیلوگرم8/000 کیلوگرم



Uv Varnishing
Machine

مدل
4/200 تا 6000 ورق در ساعتسرعت عملیاتی ماشین

60 کیلو وات

9/500 کیلوگرم

حدا قل اندازه ورق

وزن ورق

حدا کثر اندازه ورق

وزن ماشین

نیروي برق مورد نیاز

ابعاد ماشین(طول  عرض  ارتفاع)

100-500 گرم/ مترمربع

740   1/040 میلی متر

300   300 میلی متر

11/8   4/3   2/9 متر

KYU-9W-104ماشین ورنی زنی سیلندري
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SUPERIOR
TECHNOLOGY

 TiwanMade in
Company

شرکت SBL در  سال 1968 تأسیس شد و از آن زمان 

تاکنون به تولید گسـتره وسیعی از ماشین آالت پس از 

چاپ از دایکات هاي اتوماتـیک در اندازه هاي 2، 4/5 و 

6 ورق تا ماشین آالت بسیار سریع فویل کوب در اندازه 

هاي 2، 4/5 و 6 ورق و ماشـــین آالت دیگر پرداخته 

اســت. با بیش از 50 ســـال تجربه در زمینه تولید و 

تحقیقات، شـرکت  SBL از معروفیتی جهانی بعنوان 

یک تولیدکننده کارآمد، عملگرا، مقرون بصرفه و ایمن 

برخوردار اســـت که موفق به دریافت گواهینامه بین 

المللی متعددي از قبیل ایـزو 9001، ایـزو CE ،14001 و 

جایزه تایوانی معتبر اژدها براي تولید محصـوالت برتر 

گردیده است.
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SUPERIOR
TECHNOLOGY

 TiwanMade in
Company

شرکت SBL  با دارا بودن شـعب فروش و خدمات پس 

از فروش در کشــورهاي انگلســتان و ایاالت متحده 

آمریکا و همچنین ارائه محصـوالت خود به کشـورهاي 

چین، روسیه، اکراین، بالروس، قزاقســــتان، کانادا، 

ایتالیا، هلند، آلمان، فرانسـه، لهســتان، مجارستان، 

ژاپن، هندوستان، ترکیه، سنگاپور، فیلیپین، اندونزي، 

برزیل، شیلی، آفریقاي جنوبی و ایران، امکان برآوردن 

نیازهاي مشــتریان خود را در سریعترین زمان ممکن 

دارا بوده و امیدوار است تا در کنار مشــتریان خود به 

آینده اي روشنتر و موفق تر دست یابد.

شـرکت صـفر تا صـد تجارت ایرانیان بعنوان نماینده 

انحصــاري شرکت SBL در ایران مفتخر است که در 

طـی مدت نمایندگـی خود پـروژه هاي متعددي را در 

زمینه ماشین هاي دایکات و فویل کوب این شـرکت با 

برخی از معتبرترین و بزرگترین مجموعه هاي چاپـی و 

خدمات پس از چاپ ایران به سرانجام رسانده است.



Automatic Die Cut
Machine

حداکثر ابعاد ورق

حداقل ابعاد ورق

حداکثر اندازه دایکات ورق

حداقل اندازه لب پنجه

نیروي دایکات

اندازه داخلی شاسی قالب

اندازه صفحه تیغ زنی

گستره ضخامت ورق

کارتن الیه دار

ارتفاع تیغ

حداکثر سرعت دایکات

دقت رجیستر

برق مورد نیاز

ابعاد خارجی ماشین به میلی متر

وزن حدودي دستگاه

ارتفاع واحد تغذیه به همراه پالت

 ارتفاع واحد تغذیه به همراه پالت (بدون سیستم تغذیه بدون وقفه)

ارتفاع واحد تحویل

ارتفاع واحد تحویل با 300 میلی متر افزایش ارتفاع (انتخابی)

 تجهیزات پذیرش ورق هاي کوچک

3 میلی مترحداقل گیر پنجه

انتخابی

1/300 میلی متر

740 میلی متر

1/000 میلی متر

900 میلی متر

9 تن

200 تن

9/5 میلی متر

15 کیلو ولت آمپر

8/000 ورق در ساعت

23/6 میلی متر

 از 0/1 تا 2 میلی متر (از 80 تا 1/400 گرم بر متر مربع)

4  میلی متر  

-0/075 + میلی متر

600   848 میلی متر

میلی متر 618   9 26

SBL-820 Eماشین دایکات اتوماتیک مدل

805   590 میلی متر

میلی متر 280   320

815   605 میلی متر

4/166 (طول)   1/869 (عرض)   1/844 (ارتفاع)
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Automatic Die Cut
Machine

حداکثر ابعاد ورق

حداقل ابعاد ورق

حداکثر اندازه دایکات ورق

حداقل اندازه لب پنجه

نیروي دایکات

اندازه داخلی شاسی قالب

اندازه صفحه تیغ زنی

گستره ضخامت ورق

کارتن الیه دار

ارتفاع تیغ

حداکثر سرعت دایکات

دقت رجیستر

برق مورد نیاز

ابعاد خارجی ماشین به میلی متر

وزن حدودي دستگاه

ارتفاع واحد تغذیه به همراه پالت

 ارتفاع واحد تغذیه به همراه پالت (بدون سیستم تغذیه بدون وقفه)

ارتفاع واحد تحویل

ارتفاع واحد تحویل با 400 میلی متر افزایش ارتفاع (انتخابی)

 تجهیزات پذیرش ورق هاي کوچک

3 میلی مترحداقل گیر پنجه

1/650 میلی متر

950 میلی متر

1/250 میلی متر

950 میلی متر

16/5 تن

300 تن

11 میلی متر

20 کیلو ولت آمپر

8/000 ورق در ساعت

23/6 میلی متر

 از 0/1 تا 2 میلی متر (از 80 تا 1/400 گرم بر متر مربع)

4  میلی متر  

-0/075 + میلی متر

1/075   756 میلی متر

-320   300 میلی مترانتخابی

1/075   769 میلی متر

SBL-1060 SEماشین دایکات اتوماتیک مدل

میلی متر 745   1/045

میلی متر 350   400

میلی متر 760    1/060

5/885 (طول)   2/204(عرض)   2/133(ارتفاع)
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Automatic Die Cut
Machine

حداکثر ابعاد ورق

حداقل ابعاد ورق

حداکثر اندازه دایکات ورق

حداقل اندازه لب پنجه

نیروي دایکات

اندازه داخلی شاسی قالب

اندازه صفحه تیغ زنی

گستره ضخامت ورق

کارتن الیه دار

ارتفاع تیغ

حداکثر سرعت دایکات

دقت رجیستر

برق مورد نیاز

ابعاد خارجی ماشین به میلی متر

وزن حدودي دستگاه

ارتفاع واحد تغذیه به همراه پالت

 ارتفاع واحد تغذیه به همراه پالت (بدون سیستم تغذیه بدون وقفه)

ارتفاع واحد تحویل

ارتفاع واحد تحویل با 300 میلی متر افزایش ارتفاع (انتخابی)

 تجهیزات پذیرش ورق هاي کوچک

3 میلی مترحداقل گیر پنجه

1/500 میلی متر

840 میلی متر

1/200 میلی متر

میلی متر 1/000

  18تن

300 تن

میلی متر 9/5 

30 کیلو ولت آمپر

7/000 ورق در ساعت

23/6 میلی متر

 از 0/1 تا 2 میلی متر (از 80 تا 1/400 گرم بر متر مربع)

4  میلی متر  

-0/075 + میلی متر

1/180   826 میلی متر

انتخابی

میلی متر 750   1/ 276

SBL-1150 SEماشین دایکات اتوماتیک مدل

1/140   820 میلی متر

میلی متر 400   550

میلی متر 840    1/150

2/100 (ارتفاع) (طول) 2/314(عرض)    6 /146
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Automatic Foil Stamping &  Die Cutting Platen
Machine

حداکثر ابعاد ورق

حداقل ابعاد ورق

حداکثر اندازه دایکات ورق

حداقل اندازه لب پنجه
نیروي دایکات

اندازه داخلی شاسی قالب

اندازه صفحه تیغ زنی

گستره ضخامت ورق

کارتن الیه دار

ارتفاع تیغ

حداکثر سرعت دایکات

دقت رجیستر

برق اصلی مورد نیاز

ارتفاع واحد تغذیه به همراه پالت

 ارتفاع واحد تغذیه به همراه پالت (بدون سیستم تغذیه بدون وقفه)

ارتفاع واحد تحویل

 تجهیزات پذیرش ورق هاي کوچک

تعداد شفت هاي کشنده طولی

تعداد شفت هاي کشنده عرضی

تعداد شفت هاي فویل جمع کن طولی

تعداد شفت هاي فویل جمع کن عرضی

حداکثر قطر طولی فویل

حداکثر قطر طولی فویل جمع شده

حداکثر قطر عرضی فویل

 حداکثر قطر عرضی فویل جمع شده

 حداکثر سرعت فویل کوبی

تعداد محدوده هاي گرمایشی

برق مورد نیاز واحد فویل کوب

ابعاد خارجی ماشین به میلی متر

وزن حدودي دستگاه

میلی متر 760   1/060

1/045   745 میلی متر

میلی متر 350   400

11 میلی متر

300 تن

1/075   769 میلی متر

 1/076 756 میلی متر

320   300 میلی متر

 از 0/1 تا 2 میلی متر (از 80 تا 1/400 گرم بر متر مربع)

8/000 ورق در ساعت

23/6 میلی متر

4  میلی متر  

-0/075 + میلی متر
20 کیلو ولت آمپر

1/350 میلی متر

1/350 میلی متر

3

2

2

6- امکان افزایش به 8

7/000 ورق در ساعت

20 محدوده

20 تن

35 کیلو ولت آمپر

1/650 میلی متر

240Ø میلی متر

200Ø میلی متر

200Ø میلی متر

400Ø میلی متر

2/780 (ارتفاع) 2/650(عرض)    (طول) 5/885

SBL-1060 EFTماشین اتوماتیک فویل کوب و دایکات تخت  مدل
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Folding
Machine

FOLDING 550

 نوع مواد

قابلیت بسته بندي

 حداکثر سرعت

حداکثر عرض ورق

 تغذیه

 1عدد تاکن 180درجه و 3عدد تاکن135درجه

 تغذیه اتوماتیک و پیوسته

 مایع نوع چسب

 توان مورد نیاز

 وزن ماشین

300m/min.

550mm

6.5kw

3841kgحدوداً

 جعبه هاي استاندارد، جعبه هاي دوبل،الك باتم

 پیش تا

مقواي نازك، کارتن فانتزي Eمقواي   فلوت و 

WE ARE BESIDE YOU
FROM 0 UP TO 100

´ÃTvÀ Iµ{ nI¹¨ kÅ IU oÿÅ



Folding
Machine

300M/min.

15KW

6500kg

Consult glue system
supplier.

FOLDING 800

 نوع مواد

قابلیت بسته بندي

 حداکثر سرعت

 پیش تا

تغذیه

چسب واتر بیس( براي مخزن چسب) نوع چسب

سیستم چسب زنی

 توان مورد نیاز

 وزن ماشین

 جعبه هاي استاندارد، جعبه هاي دوبل،الك باتم 

 1عدد تاکن 180درجه و 3عدد تاکن135درجه

 تغذیه اتوماتیک و پیوسته

مقواي نازك، کارتن فانتزي Eمقواي   فلوت و 
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Folding
Machine

400m/min.

9700kg

FOLDING 1000

 نوع مواد

جعبه هاي خط صاف، دو دیواره،الك باتم ، 4نقطه و 6 نقطهقابلیت بسته بندي

 حداکثر سرعت

 1عدد تاکن 180درجه و 3عدد تاکن135درجه

 تغذیه اتوماتیک و پیوستهتغذیه

 نوع چسب

وزن ماشین

چسب واتر بیس( براي مخزن چسب)

 پیش تا

مقواي نازك، کارتن فانتزي Eمقواي   فلوت و 
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SUPERIOR
TECHNOLOGY

 TiwanMade in
Company

Ding Shung   شـرکت تایوانی دینگ شــانگ

.Machinery Co.,Ltd در سال 1985 تأسیس 

شـــد و در حال حاضــــر یکی از معتبرترین و 

پیشـــروترین تولیدکنندگان حرفه اي تایوان در 

زمینه تجهیزات پس از چاپ و بخصــوص، ماشین 

.محصـوالت این  هاي لمینیت کارتن بشمار می رود

شرکت در 40 کشور و در 5 قاره جهان به فروش می 

روند و شــبکه اي از نمایندگان بین المللی بمنظور 

یکپارچه سازي منابع شرکت و بهینه سازي سـطح 

. محصــوالت  کارآئی آن به خدمت گرفته شده اند

این شرکت شامل ماشـین هاي ورنی زنی، لمینیت 

کارتن، دایکات و جعبه چســبان می باشد. شرکت 

دینگ شانگ بصـورتی مداوم در حال رشد است و 

در ساخت، پشــتیبانی و صادرات ماشین لمینیت 

کارتن در کشور تایوان یک برند برجسـته به شمار 

 ISO-9001 رفته و با دســــتیابی به گواهینامه

بهمراه بهره گیري از آخـرین فن آوري هاي تولید، 

نام این شـــرکت بعنوان یکی از قابل اعتمادترین 

شـرکت هاي جهان در حیطه لمینیت کارتن مطرح 

می شود. این مجموعه با شعار کار کردن با پشـتکار 

و خدمت رسانی برتر  روز به روز گسترش یافت و در 

حال حاضــر با مجموعه اي ازشــرکت هاي معتبر 

داخلــــــــــــــــــــــــی از جمله ,

 G V M , X + F, S C M , K N I G H T LY 
DAMOUR, CSY داراي همکاري است . 

 از همکاران خارجی این شــرکت نیز می توان از 

N I K O ( J a p a n ) , G R A S S Y  & 
 SCHEGGIA(Italy),PME(Germany)
نام برد که در حال حاضر داراي همکاري مشترك 

با DING SHUNG می باشند.

شرکت صفر تا صد تجارت ایرانیان مفتخر اسـت 

که توانسته محصوالت این شرکت را در ایران در 

کنار سایر ماشین آالت برند هاي معتبر نمایندگی 

داشته باشد.



Flute Laminator
Machine

حدا قل ابعاد ورق(میلی متر)

ضخامت ورق رویی (گرم بر متر مربع)

ضخامت ورق زیرین (گرم بر متر مربع)

سرعت ماشین (متر در دقیقه)

سرعت ماشین (ورق در دقیقه)

سرعت عملیاتی (متر در دقیقه)

دقت رویهم خوردگی (میلی متر)

قدرت ماشین (اسب بخار)

حدا کثر ابعاد ورق(میلی متر)

800-120800-120800-120

10-0/510-0/510-0/5

150150150

10/0009/0008/000

8/0007/2006/400
+1/5-+1/5-+1/5-

ابعاد ماشین (طول  عرض  ارتفاع) (میلی متر)

نام

CS-1316CS-1416CS-1616مدل

Servo مجهز به سیستم Aspire ماشینل مینیت کارتن بسیار سریع

1/300   1/300

450   450

2/180   2/100   10/050    

252525

1/450   1/4501/650   1/650

450   450550   550

2/180   2/200   10/050    2/180   2/340   10/050    
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Double Film Sealed Inner Tube Intermittent Slitting Perforation Express Folder

WPA- 1000 SVWPA- 1000 DSV

100mm ~ 710mm

80mm ~ 1000mm

38mm ~ 520mm

30mm ~ 840mm

150 sheets / min

300 sheets / min

3.75KW

3.75KW

1.5KW

0.75KW

0.05KW

0.2KW

100mm ~ 710mm

80mm ~ 480mm

38mm ~ 520mm

30mm ~ 400mm

300 sheets /min

600 sheets /min

40W

0.75KW

1.3KW

1.8KW

0.9KW

12.99KW / 14.79KW

مدل

 حداکثر سرعت کاري

 طول ورق

 عرض ورق

 طول فیلم

 عرض فیلم

 (یکسانی در تهیه)0.03mm ~ 0.20mm ضخامت فیلم

 نوع مواد ورودي

موتور اصلی

 Aدمنده سرعت باال 

 Cدمنده سرعت باال 

 موتور لرزه اي

 موتور تسمه نقاله

 Bدمنده سرعت باال 

طول بیشتر از 330 میلی متر

طول کمتر از 330 میلی متر

Eمقوا     فلوت، مقوا

منبع تغذیه

سروو موتور فیلم

 مجموع توان مورد نیاز

(DSV) سروو موتورتغذیه

 سروو موتورتغذیه

 کمپرسور هوا

موتور چرخ چسب زنی

Window Patching
Machine
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1030mm.

NSR 1050 MODELNSR 1250

1230mm.1430mm.

3000 KG.

300 mpm

50 - 1000 gr/m
2

1630mm.

1600mm.Ø

300mm / 1450mm

1300mm

5 Bar

65 KW / 68 KW 

1 - 2 - 4

+ 0.25 mm-

NSR 1450NSR 1650

Nsr Paper & Board Sheeter
Machines

عرض مفید تیغه

 حداکثرقطر رول

 حداکثر وزن رول

ضخامت مقوا / کاغذ

 طول برش

دقت برش 

اختیاري رجیستر برش

 ارتفاع پالت

 بدون شفت – هیدرولیک نگه دارنده رول

لمسی تنظیم طول برش

تعداد رول 

 کشش رول

 آنتی استاتیک

شمارنده اتوماتیک 

 قالب برش

 وب کنترل

 فشار کمپرسور

 توان مصرفی

رو ل حذف قسمت هايم خروب شده

ک نترل بادي کشنده آنتی استاتیک با

 دو ساله یا 5000 ساعت کاريگارانتی

 حداکثر سرعت برش

 برش دوتیغه همزمان مدل برش

 کنترل کشش اتوماتیک

دارد

دارد

دارد

 3تیغه ،2ست

 4 غلطک

 4 غلطک
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Fct Paper & Board Sheeter
Machines

1030mm.

MODEL

1230mm.1430mm.1630mm. عرض مفید تیغه

 حداکثرقطر رول

 حداکثر وزن رول

ضخامت مقوا / کاغذ

 طول برش

دقت برش 

 رجیستر برش

 ارتفاع پالت

 نگه دارنده رول

 تنظیم طول برش

تعداد رول 

 کشش رول

 آنتی استاتیک

 قالب برش

 وب کنترل

 فشار کمپرسور

 توان مصرفی

رو ل حذف قسمت هايم خروب شده

ک نترل بادي کشنده آنتی استاتیک با

گارانتی

 حداکثر سرعت برش

 برش دوتیغه همزمان مدل برش

2000 - 3000 KG.

300 mpm

50 - 1000 gr/m
2

1600mm.Ø

300mm / 1450mm

1300mm

5 Bar

18KW

1 - 2 - 4

+ 0.25 mm-

اختیاري

 بدون شفت – هیدرولیک

لمسی

 دو ساله یا 5000 ساعت کاري

 کنترل کشش اتوماتیک

دارد

دارد

دارد

 4 غلطک

موتوري

FCT 1050FCT 1250FCT 1450FCT 1650
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شمارنده اتوماتیک 

 3تیغه ،2ست


