
Contra-Faca Ajustável de Ambos os Lados AccuAdjust
ROTOMETRICS

 — Corte rótulos perfeitos, independentemente 
do material do revestimento - projetado para 
revestimentos como PET, Glassine e Kraft 

 — O sistema de lubrificação avançado elimina a 
manutenção frequente e o risco de contaminação da 
rede

 — Ajuste de suporte único ou duplo para maior 
flexibil idade no corte.

 — Controlador digital intuitivo de alta qualidade para 
controle preciso do contra-faca em tempo real, 
mesmo com a impressora em movimento

 — Fornecido com motores plug-and-play, abrindo 
caminho para a Indústria 4.0

 — Pouco impacto, com necessidade de modificação 
mínima da impressora

 — Design interno do contra-faca RotoMetrics para 
durabil idade e qualidade

Versatilidade para Variabilidade
Avance para a Automação
RotoMetrics, uma marca Maxcess, dá a você o poder para 
controlar a variação do liner com facilidade. Com escassez de 
material, necessidade de mão de obra qualificada e variabilidade 
e substituições de revestimento em alta, os operadores de 
impressoras precisam de uma solução para controlar a variabilidade 
que seja fácil de usar e extremamente precisa. 

A NOVA AccuAdjust da RotoMetrics resolve os problemas de 
variabilidade de revestimento com facilidade. Corte PET, Glassine, 
Kraft e muito mais bastando girar um mostrador digital de alta 
qualidade e precisão, ajustando a marcação de liner para cortar 
etiquetas perfeitas e reduzir o desperdício, independentemente do 
material do revestimento. Além disso, cada unidade AccuAdjust vem 
pronta para automação para nossa próxima atualização de Interface 
de Operador  RotoAdjust visando obter um controle ainda maior no 
futuro, pronto para atualizar quando você também estiver. Quando 
você assume o controle de variação do material, você assume o 
controle para otimizar a produção e o desempenho.

Contra-faca:
-  Aço l ivre de corrosão totalmente reforçado,        
  62-65 HRC

Controlador Digital:
-  Material  à  base de poliamida de alta resistência

-  Visor LCD de até 5 dígitos,  altura do controlador
  8 mm (0,315 pol. )   

-  Funcional idade para exibição em mm,  
  polegadas ou graus

-  Temperatura de Funcionamento- 0 a 50°C (32 a  
  122°F)

-  Nível  de Proteção- IP65
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Controlador de Tensão 
Cygnus

Rolos Intermediários de 
Eixo Morto Componex AV

AUTOMAÇÃO EM 5 ETAPAS FÁCEIS
EASY AUTOMATION IN 5 STEPS

Não Importa Sua Aplicação, Nós Temos Uma Solução

Contra-faca
- Qualidade RotoMetrics

- Corte preciso

- Totalmente reforçado

ACA
-  Ajuste facilmente 
   a altura de corte

- Mostrador externo 
  simples

- Fácil atualização a 
   partir do contra-faca 
   padrão

AccuAdjust RotoAdjust Automação Total 
-  Controla a variação de 
   altura de corte independente   
   do liner como PET, Glassine, 
   Kraft
- Controladores digitais   
  intuitivos 

- Com fio e pronto para   
   automação de última 
   geração

-  Operação intuitiva com 
   tela sensível ao toque 
   (touchscreen)  
- Armazene e recupere 
   trabalhos comuns

- Análise da indústria 4.0

- Em breve!

- Tecnologia da indústria 
  4.0  da Nova Geração

- Em breve!

Início da Automação

VEJA EM UMA IMPRESSORA COM 
RÓTULOS KINGFISHER

CLIQUE OU ESCANEIE PARA 
ASSISTIR A UM VIDEO CURTO

Observação: O AccuAdjust pode ser atualizado até o nº 5, automação completa na sua unidade. A Contra-faca Sólida e o ACA não podem. 

DESBLOQUEIE HOJE A AUTOMAÇÃO 
DE AMANHÃ

CLIQUE OU ESCANEIE PARA 
ASSISTIR A UM VIDEO CURTO


