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ČESKÁ  VERZE

Nakladač obálek DigiFeed
• Nakladač obálek pro digitální tisk na různých modelech 

tiskáren RISO
• Jednoduchá a rychlá změna formátu
• Krátký přípravný čas
• Jednoduchá manipulace
• Šupinový nakladač
• Velká kapacita
• Tichý provoz
• Nepřetržité doplňování během produkce
• Plynule nastavitelný na formát C6 až C4



Technické údaje

Nakladač obálek DigiFeed se používá při digitálním tisku na vaší tiskárně 
RISO. Díky jeho rovnoměrnému plynulému „šupinovému“ pohybu je 
přivádění dopisních obálek při digitálním tisku zajištěno i při maximální 
rychlosti tisku a vysokých nákladech. Rychlost nakladače se přitom auto-
maticky přizpůsobuje rychlosti tiskárny - je řízena senzorem.

Lze plynule přivádět a potiskovat dopisní obálky a obálkové vložky různé 
kvality ve formátech od C6 po C4. Není přitom důležité, jestli používáte 
obálky lepené olizovým lepidlem nebo samolepicí obálky.

Nastavení nakladače obálek se provede několika jednoduchými kroky, 
přičemž doba seřízení šupinového nakladače je rekordně krátká. Rychlá 
změna formátu se přitom provádí bez použití nářadí. Vysoký výkon, velmi 
jednoduché ovládání a krátký přípravný čas zvyšují produkci při potisku 
dopisních obálek v digitálním tisku.

Obsluhující pracovník může nakladač plnit i doplňovat během tisku. Pokud 
by doplnění někdy neproběhlo včas, je jako doplňkové příslušenství k 
dispozici kontrola chodu naprázdno.

Informujte se u nás nebo u svého kontaktního partnera pro tiskárny RISO, 
jak můžete při digitálním tisku při optimalizaci nákladů potiskovat dopisní 
obálky dle individuálních přání zákazníků nebo také ve velkých nákladech.

• Délka 1.000 mm
• Šířka 550 mm
• Výška 1.250 mm
• Hmotnost 35 kg
• Hlučnost < 70 dB
• Elektrické připojení 230 V 50 Hz
• Kapacita naplnění max. 500 obálek
• Rychlost: variabilní v závislosti na tiskárně, avšak max. 10.000 ks/h
• Výška zavádění nastavitelná plynule od 470 do 635 mm
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Vynášecí pás DigiCon slouží k odtransportování dopisních obálek 
opatřených potiskem z tiskárny. Rychlost lze přitom plynule nastavovat 
prostřednictvím digitální ovládací jednotky a přizpůsobit ji tedy rychlosti 
vaší tiskárny. Vynášecí pás dopravuje obálky opatřené potiskem z vyváděcí 
dráhy tiskového stroje až po sběrný plech a tam je lehce „šupinovitě 
zvlněné“ sbírá. S ohledem na velkou kapacitu 1.000 obálek lze obálky 
odebírat libovolně. 

Na dopravním pásu mohou být dopravovány formáty C6 až C4, ale i 
zvláštní formáty. Pásový dopravník se dá jednoduchými kroky nastavit na 
požadovanou výšku. Dopravní pás má mimořádně velkou životnost a je 
bezúdržbový, což garantuje jeho ekonomické použití.

• Délka 1.230 mm
• Šířka 570 mm
• Pracovní výška 450 – 730 mm
• Hmotnost 17 kg
• Hlučnost < 70 dB
• Elektrické připojení 230 V 50 Hz
• Kapacita naplnění max. 1.000 obálek
• Rychlost: variabilní v závislosti na tiskárně,  0,1 m/min – 14 m/min

Vynášecí pás DigiCon

Označení OJ Obj.č.

Nakladač obálek DigiFeed 101 DW 1 ks AWC00001
Vynášecí pás DigiCon 1 ks AWC00004


