
AutoCreaser Pro 50
Automatický rýhovací stroj s podtlakovým nakládáním papíru.

Automatický rýhovací  stroj 
pro profesionální využití v oblasti digitisku.
Unikátní provedení rýhovacího nástroje firmy Morgana 
zajistí rýhování gramáží papíru 80 - 400 g/m2  
s maximální eliminací nežádoucího praskání 
či trhání v místě rýhy.

•
Rýhování bez praskání

• Rychlost až 8500 archů / hod
Možnost až 16-ti rýh na archu
Gramáž papíru až 400 g/m2
Nastavitelná hloubka rýhy
Max. formát 900 x 500 mm
Intuitivní ovládání za pomoci
7“  barevného dotykového panelu

•
•
•
•

Ovládán novým barevným „chytrým“ dotykovým panelem. Všechna nastavení stroje jsou prováděna velmi intuitivně za 
pomoci zobrazených symbolů, k dosažení pracovní pozice potřebujete tak jen několik málo sekund. Do paměti je navíc 
možno uložit a pojmenovat neomezené množství úloh.

Základní formát 700 x 500 mm může být pomocí prodlužovacího stolku rozšířen na formát 900 x 500 mm.

Jedná se o velice produktivní zařízení, které si i při vysoké 
rychlosti průchodu materiálu strojem zachová naprostou 
přesnost. Stroj je rovněž možno souběžně využít pro 
průběžnou perforaci. 

Nakládací mechanismus pracující na principu 
podtlakového nakládání pomocí sacího válečku 
maximálně zjednodušuje podávání jednotlivých archů. 
Díky spodnímu nakládání  je navíc možno „non-stop“ 
přikládání za běhu. Je to ideální způsob pro 
zpracování digitálního tisku.

•

Podtlakové podání papíru
•



AutoCreaser Pro 50
Vysokorychlostní automatický rýhovací stroj.

Maximální formát: 700 mm x 500 mm (příp. 900 x 500 mm s prodloužením stolku)

Minimální formát: 210 mm x 140 mm

Maximální tloušťka papíru: 0,4 mm, tj. 400 g/m2 (včetně laminovaného povrchu)

Minimální tloušťka papíru: cca 0,11 mm, tj. 80 g/m2

Maximální počet rýh na archu: 16

Minimální vzdálenost rýh: 1 mm (v závislosti na gramáži)

Minimální vzdálenost rýhy od čelní hrany archu: 2,5 mm 

Minimální vzdálenost rýhy od zadní hrany archu: 35 mm

Maximální rychlost: až 8500 archů A4/ hod (závisí na formátu a počtu rýh)

Počet programů: neomezen

Rozměry (D x Š x V): 1500 x 682 x 1224 mm

Hmotnost: 156 kg 

Napájení: 240 V / 50-60 Hz

technická specifikace

Unikátní provedení rýhovacího nástroje
Výrobce Morgana u stroje AutoCreaser Pro 50 vyvinul rýhovací 
nástroj, který svou konstrukcí eliminuje jakékoliv nežádoucí 
změny na struktuře rýhovaného materiálu. Životnost tohoto 
rýhovacího nástroje je téměř neomezena a garantována po 
dobu provozuschopnosti celého zařízení. 

Poznámka: Uvedené specifikace mohou být ovlivněny typem použitého papíru, typem tisku, teplotou, vzdušnou 
vlhkostí atp. Technické specifikace byly měřeny na nepotištěném, nelaminovaném papíru.




