Automatische snijplotter
BiblioMark 40 voor A3/SRA3 - BiblioMark 50 voor formaat 50 x 70 cm
Het BiblioMark systeem voert in serie en zonder operator het contoursnijden van stickervellen, digitaal printen op karton en zeefdruk uit.

• Aangedreven feeder
• Voor contour gesneden stickers
en labels
• Flexibel en autonoom
Een mobiele arm uitgerust met
vacuümzuignappen tilt de vellen uit de laadbak
en plaatst ze in de plotter. Afhankelijk van de dikte
en stijfheid van de vellen kan de laadbak 40 tot 120 platen
bevatten. Extra vellen kunnen worden toegevoegd zonder dat de machine
hoeft te stoppen. Nauwkeurige uitlijning wordt bereikt door het detecteren van
de markeringen voor elk vel papier. Een camera uitgerust met BiblioMark technologie past
het aflezen van de cijfers in een paar tienden van een seconde aan.
Het markeringssysteem is in staat de vervormingen, die worden gecreeërd door het digitale afdruksysteem, nauwkeurig te corrigeren. De verkregen nauwkeurigheid is ongeveer
0,2 mm.
Een reeks van drie modellen :
• BiblioMark 40 voor A3/SR-A3 formaten.
• BiblioMark 50 voor formaat 50 x 70 cm.
• BiblioMark 50 Pack voor formaat 50 x 70 cm met een rilwerktuig.
Naast het semi-snijden op zelfklevende vellen kan er ook “full cut” snijden worden uitgevoerd voor alle toepassingen zoals etiketten, visitekaartjes, kleine doosjes en nog veel
meer. Dozen met een gewichtsbereik van 150 gram tot 320 gram worden met succes gesneden. Het snijden gebeurt in een gestippeld patroon, waardoor er aanhechtingspunten
in het materiaal blijven om scheiding tijdens het snijden te voorkomen. De snijparameters
en bevestigingspunten worden door het programma ingesteld.
De snijtijd kan variëren afhankelijk van de complexiteit van de contour. Gemiddeld duurt
het snijden van stickers 30 tot 40 seconden per formaat.
Een videocamera detecteert geprinte markeringen met een rand van 4 mm. Dit optimaliseert het drukoppervlak en vermindert materiaalverspilling. Aan de voorzijde moet een
marge van 20 tot 25 mm worden aangehouden, terwijl aan de andere drie zijden een
marge van 5 tot 8 mm wordt aanbevolen, afhankelijk van de vraag of het gaat om een
volledige of een «halve» snede.
Automatisch snijden kan worden gebruikt zonder de markeringen, terwijl tegelijkertijd de
nauwkeurigheid van de snede wordt verminderd.
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Het systeem bestaat uit drie afzonderlijke componenten: de feeder, de plotter en de uitvoerbak. Deze drie
delen zijn naast elkaar gerangschikt en moeten op een tafel worden geplaatst. Het systeem is compact; de
tafel waarop de machine geplaatst kan worden moet minimaal 82 x 67 cm zijn.
De machine is via een USB-kabel op een computer aangesloten; de software wordt alleen geïnstalleerd op een
pc met een Windows-systeem. De software beheert bestanden in .ai- of .eps-indeling. Uitsnede contouren
moeten tegelijk met hulplijnen worden opgeslagen, terwijl de rest van de afbeelding verborgen kan blijven.

Camera

Detecteert snel beide markers voor meer nauwkeurigheid

Automatisch
invoer

Een mobiele arm met zuignappen tilt de vellen uit de laadbak en plaatst ze in de plotter

Receptie tafel

Als het snijden klaar is, worden de vellen in de uitvoerlade
gelegd

672 mm
900 mm
420 mm
740 mm

380 mm
470 mm

Software

Speciale software bestuurt het automatisch invoersysteem
en stuurt de snijcontour naar de plotter

BiblioMark 40
BiblioMark 50

Dimensions des ma�ères

A4 : 210 x 297 mm
SRA3 : 320 x 450 mm
SRA4 : 320 x 235 mm
Aﬃche : 500 x 700 mm
A3 : 297 mm x 420 mm
SRA3 : 320 x 450 mm
Bac de chargement : environ 200 feuilles à concurrence d’une hauteur de 35 mm

Nombre de feuilles max
chargeable en une fois
Ou�l à rainer – Pointe sèche

Non

Poids max des ma�ères

320 g/m²

Force de découpe maxi.

4,41 N (450 gf) 38 pas

Alimenta�on

AC 100 V à 240 V 50/60 Hz

Consomma�on

60 W

Poids

10 kg

13 kg

Bac de sor�e

4 kg

7 kg

5 secondes

Séparation des ma�ères
Système compatible

Souﬀleurs d'air
Séparation variable du flux d'air
Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bits)

Interface

USB
Chargeur seul
Système complet

600 x 500 X 220 mm
820 x 680 x 270 mm (hauteur sur la table)

730 x 560 x 220 mm
1515 X 900 X 270 mm (hauteur sur la table)

Butée pour les pe�ts formats dans le bac de récep�on

Condi�ons d’u�lisa�on

10 à 35 °C, humidité 35 à 75 % H.R. sans condensa�on

Condi�ons de stockage

10 à 40 °C, humidité 25 à 75 % H.R. sans condensa�on

Dimensions min de la table d’installa�on

600 x 670 mm
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Système de rainage*

Par ventouse. (Pompe à vide intégrée)

Temps de chargement

Op�ons

Non

Chargeur

Système de chargement de feuille

Dimensions
(L) x (l) x (H)

Het systeem bevat speciale applicatiesoftware. Na het
opladen detecteert de aangesloten camera snel de twee
markeringen en corrigeert de uitlijning voor het snijden. De
software configureert snijcondities zoals aantal kopieën,
snijkracht, snelheid en aantal plots. Illustrator- of CorelDRAW EPS-bestanden worden gebruikt voor de snijomtrek.

+32 (0)2 242.37.00
info@bibliofilm.com
www.bibliofilm.com

985 x 900 mm

