Výsekové stroje AutoSLOT se vyznačují se zejména velkou robustností konstrukce,
která zajišťuje klidný a bezrázový chod stroje. Stroj je konstruován tak aby splňoval
nejnáročnější požadavky které jsou spojené s typem žádaných prací. Velkou
výhodou je velká variabilita stroje ve všech formátech,
Ovládání je provedeno pomocí dotykového displeje, kde jsou zobrazeny aktuální
provozní informace o stroji a o právě prováděné zakázce. Zadávání údajů je také
přes dotykovou obrazovku.
V základním provedení je celkové počitadlo zpracovaných archů tak i nulovatelné
denní počítadlo archů. Stroj je vybaven optickou indikací doporučené doby mazání.
Přistavování levého prosekávacího nože do pracovní polohy je ručně, pravý nůž za
běžných podmínek provozu je fixní. Ustavování bigovacích kol pro podélné bigování
je ruční. Stroj je vybaven ještě dvěma podávacími koly na hřídeli bigování, které se
používají pokud je se na stroji neprovádí podélné bigování (jako např. při výrobě
proložek). Pro širší využití je na hřídeli bigování doplněno stavitelné řezací kolo,
které umožňuje boční ořez archu nebo dvojprodukci při výrobě proložek. Maximální
počet průseků při výrobě proložek je 20 na jednom archu.
Modely Pro mají dodatečný přídavný výsek na odsek rohů z vytvořených klop,
případně na další výsek o velikosti 30 x 100 mm, například na držadla pro ruce nebo
na provzdušňovací otvory.
Stroj mohou být dodatečně vybaveny automatickým nakladačem archů, který díky
hornímu přikládání archů umožňuje on-stop provoz.
Technická data:

Model

1800

Pro 1800

ne

ano

Maximální šířka archu (mm)

1800

1800

Maximální délka archu (mm)

4000 až neomezeně

Přídavný výsek

Minimální velikost archu (mm)

4000 až neom

180 x 520

180 x 52
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Min.vzdálenost první klopy od kraje (mm)

250

250

Maximální hloubka průseku (mm)

450

450

Tloušťka prosekávacích nožů (mm)

7,0

7,0

Přesnost posunu archu (mm)

± 2,0

± 2,0

Provozní rychlost ( arch/hod.)

250-400

250-400

Zpracovatelný materiál

2-10mm, vlnitá lepenka
B,A,AB,E-F, mikrovlna

Příkon ( kW )

3,4

4,2

Váha ( kg )

950

1130

Rozměry ( mm )

2400x2400x1300

2700x2400x

Dodávají se i modely Short, které mají stejné technické parametry jako ostatní
modely, jen výsek první klopy může být minimálně 200mm od okraje archu.
Autoslot-video
Autoslot-nový model s příčným řezem
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