
Todas as imagens são meramente ilustrativas. A Laurenti se reserva ao direito de alterar seus produtos sem aviso prévio. 

Peso dos módulos
Desbobinador UW 8013 = 470 kg  /  Urge = 27 kg  /  Torre de Inversão TO 9216 = 32 kg  /  Slitter Merger ST 2314 = 50 kg  /  Cortadora CT 1217 = 145 kg
Esteira CV 6018 = 55 kg  /  Fragmentador TC 9114 = 64 kg  /  Desviador TD 9215 = 80 kg

Elétricas 220 V AC / 60 Hz 
UW 8013 = 1760 W  /  URGE = 186 W  /  TO 9216 = 186 W  /  ST 2314 = 374 W  /  CT 1217 = 780 W 
CV 6018 = 330 W  /  TC 9114 = 300 W

Bobina

Largura de 152 mm (6”) a 510 mm ( 20”)

Diâmetro 1,30 m (51”)

Diâmetro do eixo 3” ou 6” (opcional)

Gramatura de 63 g/m2 a 150 g/m2

Velocidade Desbobinamento variável até 110 m/min

Produtividade 87 m/min - valor de referência para corte de formulários com altura de  11” ou 12” (Impressoras “Pinfeed”)

EspEcificaçõEs

Módulos coMplEMEntarEs

URGE
A unidade de tração URGE ajuda a tracionar os formulários 
contínuos nas impressoras. Na ocasião de parada da impressora, 
o processo de tração também é interrompido pela baixa pressão 
exercida sobre o papel, prevenindo um acúmulo desnecessário 
do papel. O equipamento pode ser usado para impressões em um 
ou dois lados e também com uma linha de impressão “H”.

TD 9215
O desviador TD 9215 é utilizado para proteger e desviar o papel em 
linhas de impressão. Com a utilização da passarela, é possível 
realizar impressões frente e verso a partir de duas impressoras, 
dispostas uma ao lado da outra. A primeira impressora imprime 
uma face do formulário, que passa sob a passarela, onde é 
invertido e enviado por baixo da segunda impressora até a entrada, 
para impressão na outra face.

Sistema de acabamento para 
linhas de impressão

SISTEMA RTCLAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.  
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sistema de acabamento roll to cut



sistema de acabamento roll to cut

caractErísticas principaisaplicação

O sistema de acabamento RTC é destinado ao processamento de documentos 

com impressão de dados variáveis a partir de bobinas de formulário contínuo. 

Sua composição modular é formada por equipamento de desbobinamento, 

tração, desvio, corte e empilhamento de papel. Alguns dispositivos também 

são instalados para controlar a tração do formulário, sincronizando a 

velocidade de saída de papel da impressora e não permitindo folgas ou 

tensão excessiva sobre o papel. O Sistema RTC é versátil, permite diferentes 

configurações de montagem para aproveitamento de espaço e pode ser 

aplicado para linhas de impressão frente e frente/verso.

CT 1217
A cortadora CT 1217 corta 
automaticamente formulários 
contínuos provenientes de 
bobinas. Separa a remalina e 
strip do formulário, que é 
desviada ao acessório para 
fragmentação de remalinas 
modelo TC 9114.

TO 9216
A Torre de Inversão TO 9216 é 

utilizada em sistemas de 
impressão frente e verso, 

posicionada após a primeira 
impressora para inverter e 

tracionar o formulário contínuo. 
Um sensor de conversão de sinal 

analógico para sinal digital 
monitora a pressão e velocidade 

do papel, compensando a melhor 
velocidade de tração e calculando 

o ponto exato de parada.

UW 8013
O desbobinador processa 

grandes quantidades de 
formulário contínuo em 

alta velocidade. Seu 
sistema de controle de 

velocidade permite 
aumentar ou diminuir a 
velocidade de tração da 

bobina, possibilitando um 
trabalho sincronizado em 

toda a linha de impressão.

ST 2314
O equipamento Slitter Merger 

ST 2314 realiza operação de corte 
longitudinal e sobreposição de 

formulários contínuos. O papel é 
tracionado a partir de tratores e o 

corte é realizado por faca circular. 
Dispõe de sensores ópticos que 

auxiliam o sincronismo do fluxo de 
papel entre a impressora e a 

cortadora e controlam o “loop” do 
papel, para compensar a falta ou 
excesso de tração do formulário.

CV 6018
A esteira CV 6018 acumula 
os documentos em ordem 
sequencial e permite a 
retirada sem necessidade de 
parada do sistema. Possui 
regulagem da velocidade, 
além de painel de comando 
com funções pré programa-
das para operar nos modos 
automático e manual.

TC 9114
O Fragmentador de Remalinas TC 9114 tritura 
a remalina e “strip” dos formulários 
processados pela cortadora CT 1217, 
enviando-os para o container. A velocidade 
do fragmentador pode variar de acordo com a 
velocidade da cortadora, que pode ser 
alterada de acordo com a necessidade do 
cliente. O equipamento trabalha sincronizado 
com a cortadora em sistema “on-line” ou de 
forma independente em sistema “off-line”.

PAPER LOOP
O Paper Loop é um 

acessório para o sistema 
de corte on-line. Monitora 

um “loop” (curva) de 
papel, alterando a 

velocidade de corte da 
Cortadora e evitando que 
o papel estique até rasgar 

ou acumule no chão. 

Processa grandes quantidades de formulário contínuo em alta velocidade•	

Permite controle de velocidade para sincronismo com impressoras•	

Interfaces eletrônicas compatíveis com impressoras IBM, Océ e Nipson *•	

Inverte e traciona o formulário, compensando a velocidade com a impressora•	

Corte central e sobreposição do fomulário longitudinalmente•	

Corte transversal em diferentes tamanhos•	

Separação e fragmentação da remalina•	

Empilhamento do papel em ordem sequencial•	

Operação manual ou automática de forma sincronizada•	

Display e botões nos idiomas português e inglês•	

Fluxo do papel controlado por sensores ópticos•	

Leitor de código de barras•	
* Modelo de impressora depende de avaliação da Laurenti


