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ALIMENTAÇÃO PARA TODAS as suas necessidades de CORTE CORP.

ACU-SERT™ Inserter
CI-250
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ALIMENTAÇÃO PARA TODAS as suas necessidades de CORTECORP.

ATENÇÃO:
O EQUIPAMENTO deve ser preservado de acordo com todas as exigências municipais, estaduais e federais

CI-250

CI-250
Especificações Técnicas

O sistema AZCO ACU-SERT ™ CI-250 alimenta, corta e 
dispensa automaticamente folhas para sua aplicação. Com 
um sistema opcional de registro óptico, a unidade corta 
chapas registradas sem a necessidade de uma marca óptica 
impressa. A utilização de material em forma de bobina 
poupa cerca de 20% no custo do material em comparação 
com folhas pré-cortadas. Utilizando bobinas reduz-se ainda 
mais os custos do trabalho e elimina erros de operação. 
Uma bobina pode conter mais de 30.000 inserções e não há 
necessidade de carregar continuamente uma revista, como 
é feito com a inserção de folhas pré-cortadas. A insersora e 
a cortadora alimentam almofadas, forros, folhas de 
instruções ou qualquer material flexível até 250 mm / 9" de 
largura. Cupons e folhetos também podem ser alimentados 
a partir de uma bobina. Isso pode ter o formato mestre ou 
um escravo de uma linha já existente. Simples de usar e 
integrar, bastando ligar diretamente em 110 V AC ou 220 V 
AC. Um sensor é acionado quando começar a alimentação.

Benefícios
 Fácil de montar acima ou ao lado de uma linha de

   produção
 Fácil ajustes à partir de uma tela “touch-screen” colorida
 Angulo ajustável de “outfeed”
 Elimina a necessidade de alimentação manual de folhas
 Alta produtividade: até 300 inserções por minuto
 Baixo nível de manutenção com o uso de rolamentos

   selados, cartucho de manutenção e faca rotativa

Especificações
 Requisitos de alimentação: 110 V AC ou 220 V AC, 10 A
 30 - 90 psi (2 - 6 bar) de ar comprimido
 Taxa máxima: 300 cortes por minuto a 76 mm / 3" 
 Peso da embalagem: 68 kg/150 lb
 Precisão: + / - 0,38 mm/0.015 " ou 0,1% do comprimento

   de corte (o que for maior)    

Opções
 Sensor de falta de material
 Base com altura ajustável portátil (mostrado abaixo)
 Sistema de dobra

ACU-SERT™ Inserter
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