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DPR ScorpiO series

Kompletní systém pro zpracování etiket

Systém pro zpracování etiket řad Scorpio Series ALL-IN-ONE, odvijí, laminuje (pouze SCR22PL a SCR35PL), 
vyřezává, odstraňuje mřížku, podélně prořezává a navijí. Je to komplexní řešení pro profesionální tvarově 
nezávislou výrobu etiket.

Díky registraci na značku poskytují velice přesné tvarové řezání. Využívá japonskou technologii řezu tažným 
nožem (ploter). Ta umožňuje přesné řezání všech etiketových materiálů, různých tvarů bez vzniku dalších 
nákladů na výrobu výsekových nástrojů.

Scorpio Series je ideálním řešením pro zpracování etiket v sériích v řádech stovek a nižších tisíců z digitálních 
tiskáren při rychlosti na úrovni 600 mm/s.

Unikátní vlastnosti:
• Rychlost nastavení, krátná a přístupná dráha materiálu
• Perfektní přesnost, díky registraci každé etikety kamerou
• Minimální technologické odpady (nastavení na 2 - 4 ks)
• Robustní průmyslové řešení, motory v jádrech
• Nízké náklady na údržbu 

SCR22   SCR35PL
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DPR ScorpiO series

Modely SCR22 SCR22PL SCR35PL

Rozměry délka 1500 mm 2000 mm 2000 mm

výška 1450 mm 1450 mm 1450 mm

šířka 700 mm 700 Mm 700 mm

Hmotnost 180 kg 235 kg 245 kg

Velikost návinu odvin/návin 250 mm 250 mm 250 mm

Minimální šířka role 110 mm 110 mm 110 mm

Maximální šířka role 225 mm 225 mm 355 mm

Maximální šířka řezání 200 mm 200 mm 330 mm

Minimální prořezová šířka 19 mm 19 mm 19 mm

Počet prořezových nožů až 8 až 8 až 13

Minimální délka etikety 10 mm 10 mm 10 mm

Maximální délka etikety 381 mm 381 mm 381 mm

Laminační modul NE ANO ANO

Maximální tloušťka materiálu 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm

Maximální rychlost řezání 600 mm/s 600 mm/s 600 mm/s

Průměr dutinky 76 mm 76 mm 76 mm

Specifi kace řezacího plotru

Připojení USB 2.0

Rychlost 600 mm/s, dle grafi ky

př. 2-produkce čtverce 80x80 mm 
vyřezáno 34 ks/min

Přítlak 20 g - 300 g v 31 krocích

Test řezání Ano

Registrace jeden bod, čtverec 4 mm

Možnosti řezání čisté etikety (bez tisku a značky)
vytištěných etikety se značkou

Software Scorpio iMark Software pro
Win 7 - Win 10


