
Kompaktowa maszyna do 
wykańczania po druku cyfrowym 
marki FLEXOR

Intuicyjna 
obsługa i krótki 

czas przyuczenia 

Elektroniczne 
prowadzenie 

krawędzi wstęgi ze 
zintegrowanym 

stołem 
połączeniowym 

Odwijanie, 
laminowanie, 

sztancowanie, 
cięcie, nawijanie

        xCUTpro

GŁÓWNE ZALETY:

- sztanca napędzana w pełni silnikami serwo
- maks. szerokość wstęgi 330mm
- sztancowanie z dokładnością +/- 0,1 mm
- prędkość w semi-rotacji do 50 m/min. 
- średnica roli na odwijaku do 550mm
- kontrola naciągu na nawijaku poprzez 
serwonapęd



FLEXOR xCUT PRO        

Maks. szerokość wstęgi (mm)   330  Min. format sztancowania (cale/mm)            2 / 50

Maks. średnica roli na odwijaku (mm)   550  Maks. format sztancowania (cale/mm)                       15 / 381

Maks. średnica roli na nawijaku (mm)   300  Maks. średnica roli laminatu (mm)                 300 

Maks. prędkość sztancowania semi-rot. (m/min.)        50  Maks. prędkość sztancowania rotacyjnego (m/min.)              100

Cylinder sztancujący stały (cale)   16   Cięcie wzdłużne z registrem bocznym                               Żyletki 

Dokładność sztancowania     ± 0.1mm  Zasilanie     220V-450V/3p, 16A

Wymiary DxSxW (mm)    2050x1070x1700    Sprężone powietrze                        6 bar   

   

Nawijak ażuru z 
osią rozprężną

Nawijak produktu z osią 
rozprężną sterowany 
serwonapędem

Technologia serwo

Laminator

Nawijak ażuru

Druk cyfrowy

Sztanca semi-rotacyjna / rotacyjna z registrem 
bocznym +/- 5mm napędzana w pełni silnikami serwo

Na stałe zamontowany laminator do laminacji z i bez 
podkładu

Łatwe nawijanie ażuru z krótkim przebiegiem wstęgi

FLEXOR xCUT PRO może wykańczać każdą wstęgę 
zadrukowaną cyfrowo, n.p. wydruk z maszyn Konica Minolta

Cięcie
Wysokiej jakości jednostka cięcia wzdłużnego z nożami 
żyletkowymi z registrem bocznym +/- 5mm

Pełna rotacja FLEXOR xCUT PRO może sztancować białe etykiety w pełnej 
rotacji

Wysoka jakość

Elastyczność

Ergonomia

Wydajność

Serwis

Zaangażowanie

Wysokiej jakości komponenty gwarantują wysoko-
jakościowe wykańczanie

Zarówno semi-rotacja jak też pełna rotacja, 
każda wstęga może zostać wykończona w 
ciągu minut

Prosta i intuicyjna obsługa umożliwia operatorowi 
natychmiastowe przejście do świata cyfrowego 

FLEXOR oznacza trwałość, wydajność i 
produktywność

Niezawodny, szybki i bezpośredni

Będziemy dla Państwa nie tylko dostawcą, 
ale też partnerem na przyszłość!

Sztanca semi-rotacyjna z 
regulacją boczną w pełni 
sterowana serwo

Dwie osie ciągnące 
sterowane serwo napędami

Moduł cięcia wzdłużnego z nożami 
żyletkowymi z regulacją boczną

Laminator do laminacji z i bez 
podkładu

Odwijak ułatwiający 
zakładanie roli 

400+ maszyn na całym
swiecie 30+ dystrybutorów na 

całym świecie 20+ lat doświadczeń 
i rozwoju

EMIS Sp. z o.o., Jana Kochanowskiego 45/3, 01-864 Warszawa
Tel.: +48 22 560 30 80 web: www.flexor.pl e-mail: info@flexor.pl

www.flexor.pl
www.youtube.com/flexor4u

EMIS Sp. z o.o. zachowuje sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji specyfikacji produktów oraz funkcji.

Zintegrowane 
prowadzenie 
krawędzi wstęgi E+L


