
Cortadora transversal 
para formulários 
contínuos

CT 1219



DESCRIÇÃO

As cortadoras Laurenti são utilizadas em linhas de 

acabamento de impressão, para transformar em folhas 

cortadas o papel proveniente de bobinas ou pilhas 

sanfonadas de formulário contínuo. Além do corte 

transversal, a cortadora CT 1219 oferece recursos 

para cortar o papel longitudinalmente, dividindo-o em 

duas partes iguais ou em dimensões específicas. 

O sistema de corte, capaz de executar cortes simples ou 

duplos, possui alta durabilidade e pode chegar a 8 milhões 

de cortes. Ajustes dimensionais das facas e da mesa de 

corte permitem aplicações variadas, em diferentes tamanhos 

e gramaturas de papel, o que garante às cortadoras Laurenti 

condições de atender a diversas necessidades dos clientes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

Armazena até 20 programas•	

Até 10 alturas de corte diferentes por programa•	

Programa alturas de corte em 1/6”, 1/8” e 1/10”•	

Software inclui avançada tecnologia de micro-controlador•	

Ajuste rápido de papel através de tracionadores de •	

formulário

Caixa de corte central e margens•	

Sensor de papel•	

Controlador de acúmulo de papel•	

Contador de folhas cortadas•	

Facas com alta durabilidade (mais de 8 milhões de cortes)•	

OPTCIONAIS

Corte central•	

Gutter cutter•	

1/6” corte duplo•	

Controle paper loop•	

Controle de OMR com pausa e parada•	

Interface com impressoras•	

Coletor de remalina•	

PERFORMANCE

Altura de corte  Corte faca simples

(6”) 152,4 mm   470 /min (28200 /hora)

(8”) 203,2 mm   420 /min (25200 /hora)

(10”) 254 mm   378 /min (22680 /hora)

(11”) 279,4 mm   360 /min (21600 /hora)

(12”) 304,8 mm   344 /min (20640 /hora)

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: Comprimento 942 mm, Largura 990 mm, 
  Altura 1133 mm, Peso 158 Kg

Elétricas: 220 V AC, 50/60 Hz input

  Corrente nominal 1.3 A máx. 5.0 A

  1.1 kW, 3.8 kBTU

Altura do strip:  Mín: 1/10” (2,54 mm), Máx: 1” (25,4 mm)

Altura de corte:  Mín: 1” (25,4 mm), Máx: 25” (635 mm)

Largura do form.: Mín: 90 mm   

  Máx: 480 mm, sem margem 

Remalina:  Mín: 0,4” (10 mm), Máx: 9/16” (14 mm)

Gramatura:  Mín: 75 g/m² Máx: 150 g/m²

Temperatura:  Mín: 16 °C, Máx 24 °C

Umidade:  Mín: 30%, Máx: 60%

A - Corte transversal
B - Remalina
C - Refile (optional)
D - Corte central (opcional)
E - Gutter cutter (opcional)
F - Strip
G - Sensor leitura de marca
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Modo Pinfeed
Tração por tratores

Modo Pinless
Tração por rolos
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