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 برش رول به شیت

 
در طول مورد نظر و تعداد دلخواه به وسیله ی تیغه برش  برش انواع رول هاست جهت ا دستگاهیدستگاه برش 

(  3mmمختلف )تا  هایسانتیمترو درضخامت  50تا عرض امکان برش انواع رول های مصرفی  ،هاین دستگا.
، انواع شبرنگ ، انواع شیرینگ ، انواع برچسب ،انواع همچنین  قابلیت برش رول هاتفیکس را دارا می باشد و

 .فویل و موارد بسیاری را دارد

 :کاربرد دستگاه برش رول به شیت 
چرم  گو،های ال ، زانفیکس، انواع کاغذ، برش الیی، برش انواع منسوجات نبافتهبرش انواع چسب هاتفیکس

 انواع فوم ها، انواع فوم پلی استر و .... مصنوعی،
 

 :صنایع بسته بندی 
 انواع شیرینگ، انواع شیرینگ بیمارستانی و ....  ،PVCبرش انواع طلق ها، برش 

 صنایع چاپ: 
 ، لیبل و ...ر، کاغذ های چسب دابرش انواع شبرنگ ها
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و برای بسیاری دیگرمانند برش انواع عایق، نوارهای صنعتی، فویل های فلزی، برش رول لیتیوم، انواع پدهای 
 اپیالسیون و ... قابل استفاده می باشند.

 
 :برش رول  ویژگی های دستگاه های 

 (  هدر دقیق A4برش در طول کاغذ   34) برشسرعت بسیار باال و بی نظیر در  -
 کیفیت بی نظیر تیغه ها  -
 (mm 0/1 و قابلیت ارتقا تا  1mm)  دربرش باال دقت -
 (سرعت  9)برشسرعت قابلیت تنظیم  -
  و کم حجم دستگاه )ساخته شده به صورت کامپکت( ابعاد بسیار کوچک -
 گارانتی کامل قطعات مکانیکی و الکترونیکی  -
 )یک روز کاری(پشتیبانی سریع و کامل قطعات  -
 اینچ  3نمایشگر  -
 مناسب برای استفاده در دفاتر و به صورت صنعتی -
 های استفاده شده و ثبات آن  کیفیت باالی قطعات و پوشش -
 تولید استاندارد با دقت باال با استفاده از دستگاه های مدرن و به روز -
 مصرف بسیار پایین )قابلیت استفاده با برق خانگی ( -

 مشخصات فنی 

 AC230 V 50 HZ ولتاژ کاری

 DIGITAL EMBEDDED CONTROLLER کنترلر

 WATT 100 توان مصرفی

 کارکرد  مطلوب محیط
 

+5°C - +35°C / 30% - 70% humidity 
 

 500MM عرض برش

 PCS/MIN 250 برش سرعتحداکثر

 Kg 5 وزن رول

 3mm حداکثر  ضخامت

 Kg 45 وزن دستگاه

 
 
 

 می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.فن آور آرتا به شرکت نیک پی  متعلق، مدرک حقوق مادی و معنوی این کلیه


