
IDEAL THE 56

56 cm

Új generációs programozható kötegvágó gép 
- intelligensebb munkával növeli a 
hatékonyságot és a termelékenységet. 
Biztonsági fénysorompóval és hidraulikus 
papírleszorítással.

80
max.

mm

Technikai adatok:

Áram: 230 V / 50 Hz / 1~

Teljesítmény: 16 A

Méret és súly

Méret (mm) 1523 x 979 x 1211 (M x Sz x H)

Asztalmagasság:  950–1000 mm között állítható

Súly kb.      303 kg

Vágási hossz: 560 mm

Vágási teljesítmény: 80 / 77* mm 

Maradvány méret:  <15 / 55-60 mm

Behelyezési mélység: 560 mm

* nyomógerendaborítással

Termékleírás (Hardware)

Kijelző és működtetés 15,6 zollos multi-touch kijelzőn keresztül • PRECISION-DRIVE: 
Elektromechanikus precíziós késmeghajtás, hidraulikus présgerendahajtással 
(szabadalmaztatás alatt áll) • Programozható és manuálisan is állítható hátsó ütköző optimális 
kezelői ergonómiával és logikával • Precíziós hátsó tengelyek • Nyomógerenda a kívánt 
nyomás fokozatmentesen programozható vezérlésével az érintőképernyőn keresztül • 
Elektronikusan felügyelt nyomógerenda fedél optimalizálja a leszorítás elosztását, ha 
szükséges • Független mechanikus lábpedál (szabadalmaztatás alatt áll) • EASY-TOUCH: 
Egyszerű, biztonságos két-kézi indítás a vezérlőgombokkal integrált, megvilágított 
állapotkijelzővel • Fokozatmentesen szabályozható LED munkafelület világítás • 
Kikapcsolható, fokozatmentesen változtatható, nagy intenzitású LED vágásjelző • 
Ergonomikus kezelőelem a hátsó ütköző kézi vezérléséhez • Egyénileg állítható, •

 
Tömör 

ergonomikus acél akéstartó késvezető sztalmagasság 950 - 1000 mmrendszerrel  között 
(szabadalmaztatás alatt áll) • Kiváló minőségű

 
kés, minőségi késacélból • Ergonómiailag 

elérhető késmélység-beállítás a gép elején (szabadalmaztatás alatt) • Integrált ergonómikus 
vágóléc-csere funkció a vágóléc kidobási mechanizmussal • Gép öndiagnosztika 
hibamemóriával • Beépített szerszám-tartó a gép elején (szerszámokkal) • Stabil, teljes 
fémszerkezet biztosítja a szükséges stabilitást. • Raklapos targoncával kompatibilis alváz, 
papírtartó polccal • Beütőfa • Opcionális (felár ellenében kapható): Kiegészítő oldalasztalok (1 
pár); Alváz burkolat.

A technikai adatok hozzávetőlegesek. A változtatás jogát fenntartjuk. 02/2021

SCS - Biztonsági vágórendszer a maximális biztonság érdekében:
IR biztonsági fénysorompó az elülső asztalon és a zárt hátsó asztalon • Állítható 
gépmeghajtás integrált biztonsági vezérléssel, (szabadalmaztatás alatt áll) • Főkapcsoló
Kódzár: opcionálisan állítható elektronikus hozzáférés-zár • EASY-TOUCH kétkezes 
vágáskioldó •  Késcserélő fedett késéllel • Animált kezelői útmutatás a kések cseréjénél 
(kontroll vágással).
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Egyéb technikai adatok

Display 1366 x 768 Pixel

Kezelés Multi-Touch

Csatlakozások LAN, USB

Leszorítás  szabályozható

Nyomóerő, min  ca. 250 daN

Nyomóerő, max.  ca. 1000 daN

Papírkitolási sebesség kb. 10 cm/sec-ig

Egyéb méret és súly

Szélesség oldalasztal nélkül 979 mm

oldalasztallal 1779 mm

Magasság  képernyő nélkül: 1334 mm

Súly fedőlemezekkel kb. 315 kg

oldalasztallal kb. 316 kg

A nagy teljesítményű szoftverek legújabb generációja
Funkcionális, tiszta grafikus felhasználói felület, intelligensen tagolt kijelzővel • CUT-
CONTROL: A fő funkciók közvetlenül hívhatók be a megfelelő ikonok segítségével • Intuitív 
vágási program létrehozása kezelői útmutatással és programozható nyomással • Felhasználói 
útmutatás a vágott anyag kezeléséhez a program végrehajtása során • DATA-MANAGER: 
Szabadon választható mappastruktúra és egyenként megnevezhető fájlnevek a mentett vágási 
programokhoz / nyomtatási feladatokhoz • Kedvenc funkció; utoljára használt fájlok • 
Kényelmes keresési funkció • Kiterjedt, egyedi, programozható operátor / alapértelmezett 
beállítások: különféle ügyfelek, projektek, nyomtatási feladatok; Normál beállítások a leszorítás 
és a papírkitolás sebességéhez stb. Állítható energiatakarékos üzemmód • Hibamemória • 4 
GB-os USB-memóriára mentett programok vágása (USB-memóriakártya a szállítás része)

Érintő képernyő
Intuitív használat, számos egyedi beállítási lehetőséggel: munkafelület világítás • vágásjelző • 
az érintőképernyő fényereje • papírkitolási sebesség • leszorítási nyomás • fényerő szabályzott 
vágásindító gombok • az érintőképernyő hangszórójának hangereje • a méretkijelzőt bármikor 
módosíthatja (cm, mm, zoll) ) • Minden egy pillanat alatt - a kijelzőn megjelenő jelzéseknek 
köszönhetően: kulcselemek minden képernyőn: idő; leszorítóyomás; vágóasztal világítás; 
vágás jelző fény; képernyő hangszóró • fénysorompó állapota • bal: menüsor fő funkciókkal; 
mentett kedvencek a normál nézetben. Jobbra: számbillentyűzet

Hátsóütköző programvezérlése
Elektromosan működtetett hátsóütköző vezérlés, egyedileg programozható az 
érintőképernyőn keresztül. Program nézet: a megfelelő programlépések megjelennek a  
kijelzőn • Többnyelvű kezelési útmutató • A mértékegységek bármikor átkapcsolhatók. 
Választható mm / cm / zollban (a kijelző pontossága 1/10 mm) • Több ezer program 
tetszőleges programlépéssel elmenthető (akár 99 inkrementális méret is elmenthető egy 
programlépésként) Automatikus programsorozat vágáskor • Közvetlen méret bevitel tízes 
blokk használatával a kézi munkához • Integrált számológép (négy alapvető számtani 
művelet) • Automatikus beállítási funkció a referenciamérethez • Papírkidobás (EJECT) - 
integrálható a vágóprogramokba.

Kezelés és programvezérlés 15,6 zollos érintőképernyős 
kijelzőn keresztül. Intuitív szoftver, kiterjedt funkciókkal 
és működtetéssel, érintéssel és csúsztatással - például 
tablet, vagy okostelefon használatával

Innovatív programmód

Fájlkezelő kedvenc funkciókkal

Kezelőspecifikus beállítás

Interaktív segítség

A technikai adatok hozzávetőlegesek. A változtatás jogát fenntartjuk. 04/2021
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15,6“-MULTI-TOUCH-DISPLAY
Funkcionális grafikus felhasználói felület az 
intuitív munkavégzéshez, akár egy 
táblagépen, áttekinthető főképernyő 
intelligensen tagolt kijelzővel. Az 
elforgatható kijelző ergonomikusan 
illeszthető a testmérethez és a 
fényviszonyokhoz.

Jellemzők

SCS BIZTONSÁGI RENDSZER
A biztonságos munkavégzés a 
legfontosabb. Elektronikusan vezérelt 
infravörös fénysorompó az elülső asztalon 
- állapotkijelzővel (piros / zöld) és 
vágásindító gombok a biztonságos 
kétkezes vágáshoz.

EASY-TOUCH
Két kezes vágásindítás: könnyen és 
biztonságosan használható a működési 
állapot kijelzővel.

CUT-CONTROL
Teljes áttekinthetőség: az aktuális program 
a megfelelő programlépésekkel a saját 
programszerkesztő ablakában jelenik meg. 
Az egyes külön szerkeszthető lépéseket 
megszámozzuk, és a lépések feldolgozása 
közben a kijelző tovább fut.

PRECISION-DRIVE
A hátsó ütköző kézi finombeállítása 
maximális pontosságot kínál: a 
felhasználóbarát, ergonómikus 
kezelőelem segítségével, mely a gép 
elején található.

HYDRAULIKUS LESZORÍTÁS
A precíziós hidraulikus meghajtás nemcsak 
pontos, de nagyon kényelmes is: a 
nyomóerőt érintéssel folyamatosan lehet 
beállítani és programozni.

A technikai adatok hozzávetőlegesek. A változtatás jogát fenntartjuk. 04/2021




