O DCS 1600 Pivex é um sistema
de corte de alta velocidade para
cortes de baixa espessura, que
utiliza a tecnologia de corte Pivex da
Gerber - uma lâmina oscilante de
alta frequência com a capacidade de
cortar até os materiais mais difíceis
com a melhor qualidade.

A melhor solução para o corte de materiais difíceis.
Fornece a precisão, produção e qualidade de corte ideais.
m
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O teclado de fácil utilização controla
várias funções da máquina de corte.

m

Corta formas complexas com grande precisão e qualidade, sem sacrificar
a velocidade
Minimiza ou elimina overcuts e fios entre peças para fornecer a melhor
precisão de corte possível
O sistema minimiza o movimento do material para garantir a máxima
precisão

Melhora a automatização.
m

m

A tecnologia Pivex permite cortar
formas complexas com maior
precisão e rapidez.

O software CutWorks® oferece
soluções de encaixe, corte e
design completos.

Simplifica o processo de corte com configurações ajustadas às
necessidades que eliminam tempos de preparação, facilita processos
e integra-se com as linhas de produção existentes
O poderoso software CutWorks automatiza o plano de corte para
melhorar a produção e a utilização do material.

Maximiza a longevidade do equipamento.
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Sistema opcional para protecção dos componentes electrónicos contra
elementos estranhos, incluindo partículas condutoras de carbono, poeiras
e humidade.

Opções e serviços disponíveis
m

P lanos de assistência técnica e fornecimento
de peças

E stá disponível formação para operadores,
técnicos e pessoal das aplicações
m 
Desactivação do vácuo pneumático de zona
única ou dupla
m 
Apontador laser para apontar com precisão
m 
Protecção contra entrada de resíduos
m

Especificações técnicas
Características
Altura do tecido

Camada única

Velocidade de corte (máx.)

1,1 m/s

45 pol./seg.

Aceleração da cabeça
(máx.)

0,5 G

200 pol./seg2

Dimensões da máquina
Área de corte útil
(sem apontador laser)
Alturas da mesa

Estão disponíveis ferramentas de furação
para funções de corte adicionais

2,44 x 2,36 m

96 x 93 pol.

1,52 x 1,80 m

60 x 70.77 pol.

0,84 ou 0,86 m

33 ou 34 pol.

Requisitos eléctricos
Sistema de controlo e
accionamento

110 V @ 20 amperes, 200 V-240 V @ 10 amperes, monofásico
50/60 Hz (4 fios)

Vácuo da mesa

220-440 V, trifásico, 60 Hz, 10-32 amperes
220/380/440 V, trifásico, 50 Hz, 80 amperes

Ar comprimido

14 litros/min @ 5,5-8,3 bar

0,5 SCFM @ 80-120 PSI

Temperatura (máxima)

43 °C

110 °F

Humidade (máxima)

95% (sem condensação)

Sistema de vácuo

760 m acima do nível do mar

Ambiente de funcionamento

2500 pés acima do nível do mar

Lâmina Pivex

Dimensões da máquina
2,44 m
96 pol.

Requisitos de sistema recomendados
CutWorks
Processador: processador Dual Core W3503
a 2,40 GHz, 4M, L2, 4,8 GT/s
Memória: 3 GB
Sistema operativo: Windows

2,36 m
93 pol.

Outros:
Porta USB para chave de segurança
de software
Unidade de CD para instalação de software

NOTA: as configurações variam de acordo com as opções
seleccionadas.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
GERBERcutter® e CutWorks® são marcas comerciais registadas
da Gerber Scientific.
Pivex™ é uma marca comercial da Gerber Scientific.
Windows é uma marca comercial registada da Microsoft Corp.
Os produtos GERBERcutter estão protegidos por patente.
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