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EBA THE 56
Programovatelná stohová řezačka papíru nové 
generace. Hydraulický lis, bezpečnostní optická 
závora, nožní lis a především nové rozhraní 
pro ovládání a programování na barevném 
dotykovém 15,6" displeji.

80
max.

mm

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ ŘEZAČKY:
Zobrazení nastavení a ovládání pomocí 15,6" barevného dotykového displeje. Elektromechanický 
pohon nože, hydraulický pohon lisu stohu papíru. 
Programovatelné nebo ruční nastavení pozice zadního dorazu stohu papíru s vřetenový posuvem. 
Lis stohu papíru s plynulou regulací požadovaného lisovacího tlaku. 
Zadní hřebenový doraz s malými rozestupy opěrných bodů a plastovými kluzáky v místě dotyku 
stolu. K dispozici přídavný kryt lisu stohu papíru s elektronickou detekcí, optimalizuje rozložení 
lisovací síly. 
Nezávislý mechanický nožní před-lis.
Bezpečné obouruční spouštění řezu pomocí ovládacích tlačítek s integrovanými LED osvětlením 
indikujícím pracovní stav řezačky.
LED osvětlení místa řezu s regulací intenzity.
Nastavitelná výška stolu řezačky v rozsahu 950 - 1000 mm.
Vysoce kvalitní nůž vyrobený z nástrojové nožířské oceli.
Nastavitelná hloubka zářezu nože, přístup k nastavení z přední části řezačky.
Funkce výměny řezné lišty pomocí vysouvacího mechanismu.
Autodiagnostika stroje s chybovým hlášením a s pamětí indikovaných stavů.
Robustní celokovová konstrukce zajišťuje potřebnou stabilitu pro dlouhodobou zátěž stroje.
Podstava stroje umožňuje nadzvednutí a manipulaci paletovým zvedacím vozíkem.  V rámu 
podstavce je integrovaná police pro odkládání materiálu. 
Dodáváno s dorazem pro přesné stohování papíru.
Volitelně (k dispozici za příplatek):
Přídavné boční stoly (1 pár). Opláštění spodního rámu řezačky (skříň). 

„SCS“ (Safety Cutting System) – BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ:
Infračervená optická závora na předním nakládacím stole řezačky, bezpečnostní kryt 
na zadním stole.
Síťový vypínač. Elektronický zámek.
Spuštění lisu a řezu oběma rukama. 
Automatický zpětný chod nože a lisu z každé pozice, brzda pro okamžité zastavení nože. 
Pomůcka pro bezkontaktní výměnu nože, animace kroků výměny nože na dotykovém panelu.
Nastavitelná hloubka zářezu nože zvenku.
Snadná a bezpečná výměna nože z přední strany bez nutnosti sundání krytů řezačky. 
Dřevěný dorazník stohu papíru.

Rozměry 1523 x 979 x 1211 mm (v x š x h)

Hmotnost

výška bočních stolků - nastavitelná 
 950 až 1000 mm 

303 kg 

Délka řezu 560 mm

Výška stohu 80 / 77* mm 

Minimální zbytkový střih 15 / 60* mm

Maximální hloubka vložení stohu 560 mm

* s použitím krytu hrany lisu

Technická specifikace

Napájení            230 V / 50 Hz / 1~

Hodnota jističe 16 A



Další rozměry a hmotnosti
Šířka bez bočních stolků: 979 mm

s bočními stolky: 1779 mm
Výška  bez dotykové obrazovky: 1334 mm
Hmotnost s obkladovými panely: 315  kg

s bočními stolky: 316 kg

EBA THE 56
Obsluha a ovládání programu prostřednictvím 15,6" dotykového 
displeje. Intuitivní software s rozsáhlými funkcemi a ovládání 
dotykem - stejně jako na tabletu nebo mobilním telefonu.

Inovativní programovací režim.
Správce souborů s funkcí oblíbených položek.
Individuální nastavení specifická pro uživatele.
Displej s interaktivní asistencí pro obsluhu.

Technická specifikace
Displej rozlišení 1366 x 768 px
Operace/úlohy vícedotykové
Možnost připojení LAN, USB
Tlak lisu programovatelný
Upínací síla - min. cca 2500 N
Upínací síla - max. cca 10000 N
Rychlost zadního dorazu až do cca

10 cm/s

Výkonný software nejnovější generace
Funkční, přehledné grafické uživatelské rozhraní s inteligentně rozděleným displejem.
CUT-CONTROL:
Hlavní funkce lze vyvolat přímo pomocí srozumitelných ikon.
Intuitivní tvorba řezného programu s naváděním obsluhy a programovatelným přítlakem.
DATA MANAGER: 
Volitelná struktura složek s možností individuálního pojmenování.
Pojmenovatelné názvy souborů pro uložené řezací programy/tiskové úlohy - funkce Oblíbené, 
naposledy použité soubory.
Naposledy použité soubory - Funkce vyhledávání - Individuální, programovatelné nastavení pro 
obsluhu / výchozí nastavení: různí zákazníci, projekty, tiskové úlohy; výchozí nastavení tlaku lisu, 
rychlosti pohybu zadního dorazu stohu atd. 
Nastavitelný režim úspory energie.
Paměť pro chybová hlášení, řezací programy uložené na 4GB USB flash disku (USB flash disk je 
součástí dodávky).

Dotykový displej
Intuitivní ovládání pro řadu individuálních možností nastavení: Osvětlení pracovního prostoru, 
světelný indikátor místa řezu. Nastavitelný tlak lisu a nastavitelná rychlost pohybu zpětného 
dorazu stohu. 
Stmívatelná tlačítka pro spuštění řezu.
Ovladatelná hlasitost reproduktoru dotykové obrazovky.
Nastavitelný jas dotykového displeje.
Možnost měření v jednotkách (cm, mm, palce).
Vše na očích díky indikacím na displeji: Čas; přítlak lisu; osvětlení řezacího prostoru a světelné 
indikace místa řezu; reproduktor displeje.

Programování zadního dorazu stohu.
Nastavení měr a programů je individuálně programovatelné přes dotykovou obrazovku.
Zobrazení programu: příslušné kroky programu jsou zobrazeny v cyklu.
Jednotky měření lze kdykoli přepínat. Možnost volby v mm / cm / palcích (přesnost 1/10 mm).
Lze uložit až tisíce programů s libovolným počtem kroků v programu. (až 99 hodnot řetězové kóty 
lze uložit jako jeden programový krok).
Přímé zadávání rozměrů pomocí numerické klávesnice.  Integrovaná kalkulačka.
Funkce automatického nastavení referenční míry.
Do programů řezání lze vložit funkci vysunutí papíru na přední stůl - Eject. 



EBA THE 56
Prvky výbavy stroje:

15.6" VÍCEDOTYKOVÝ DISPLEJ
Funkční grafické uživatelské rozhraní pro 
intuitivní práci jako na tabletu. Přehledná 
hlavní obrazovka s inteligentním dělením 
zobrazení. Otočný displej, lze přizpůsobit 
výšce obsluhy a světelným podmínkám.

NÁHLED PROGRAMU
Úplná přehlednost.  Ve vlastním programu je 
editační okno, zobrazí se aktuální program
a zobrazí ze příslušné kroky programu. Jednotlivé 
kroky, které lze samostatně upravovat jsou číslo-
vány a na displeji se zobrazí během provádění.

DVOUTLAČÍTKOVÉ SPOUŠTĚNÍ ŘEZU
obouruční spouštění řezu. Tlačítka jsou navíc 
prosvětlená a barva prosvětlení signalizuje 
pracovní status stroje.
OVLADAČ PRO RUČNÍ NASTAVENÍ 
ZADNÍHO DORAZU
Na hraně předního stolu řezačky je k dispozici 
ergonomický ovladač pozice zadního dorazu 
stohu papíru. Lze s ním s vysokou jemností 
ovládat pozici dorazu. 

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 06/2021.




