Systém pro výrobu šablon ST 2000
Systém ELRIED ST 2000 kombinuje plně automatický šablonový vysekávací systém ovládaný
programovým vybavením. Představuje univerzální řešení pro značení kartonu, krabic, beden apod.
Systém ELRIED ST 2000 je vhodný pro téměř každou představitelnou aplikaci a pro jeho schopnost
vyhovět široké různorodosti, jako je např.: velikost znaků, zvláštní znaky, loga, proměnné texty co do
obsahu a délky atd. Pro tvorbu a administraci vytvořených textů a symbolů je v systému uživatelsky
příjemný software pod Windows, který rovněž může importovat textové řetězce z SAP aplikace. Výstup je
přímo připojený k PC nebo integrovaný k firemní síti.
S touto flexibilní aplikací a vysokou efektivitou systému dosáhnete značné úspory nákladů. Systém
ELRIED ST 2000 je univerzální řešení pro výrobu šablon. Software podporuje všechny možnosti
Windows, jak import textu přes clipboard z další Windows nebo SAP aplikace.
Rychlý! ST 2000 vyseká 4 řádky šablony za 25 sekund.
K dispozici jsou zvláštní šablonové fonty: azbuka, řečtina a hebrejská abeceda, stejně jako zvláštní znaky
z francouzštiny, švédštiny, španělštiny, arabštiny a dalších jazyků. Na objednávku jsou k dispozici
symboly nákladových značek a uživatelské matrice.

Můžete vytvořit šablonu o pěti řádcích se 105 znaky za jednu minutu. Veškeré Vaše šablony
můžete zálohovat v paměti PC. Pro výrobu šablon se používá speciální olejový papír, který
umožňuje stovky opakování použití šablony.
Výsledek - omezení prostojů a úspora nákladů na obsluhu při vysoké kvalitě řezání šablon.
Specifikace:
Rozměry:
Hmotnost:
Napájení:
Rychlost sekání:
Nože:
Znaky:
Šablonová média:

délka: 770 mm x šířka: 520 mm x výška: 650 mm
40 kg
100 – 240 V - 50/60 Hz
400 VA
přibližně 0,4 sekundy na znak - závisí na výšce znaku
popouštěná ocel
16 různých velikostí od 13 mm – 205 mm, speciální znaky a loga
speciální olejový papír, návin 28 cm x 100 m
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