
Fácil e rápida troca de facas, corte preciso
com alta velocidade.

5000
folhas por hora

MCT-5035

Cortadora Rotativa
InnovaCut



A máquina ocupa uma área de 2 metros 
quadrados, com dimensões reduzidas, 

de fácil transporte e adequada para 
diversos cenários de produção.

Este equipamento consegue cortar até 5.000 folhas por hora, sua operação é 
de fácil manuseio com rápido setup, além disso, ocupa pequeno espaço físico. 

Cortadora Rotativa InnovaCut é uma máquina de corte e vinco inteligente para 
pequenas e médias tiragens além de repetição de pedidos recorrentes, 
amplamente utilizada para embalagens em geral bem como adesivos, rótulos, 
etiquetas, tags para roupas, cartas de jogos personalizadas.

Com uma plataforma de alimentação por escama, expulsão automática das 
aparas e alinhamento  de alta precisão, as folhas passam rapidamente pelo 
cilindro com as a faca magnética, completando assim uma variedade de 
acabamentos como cortes totais, meio-cortes, vincos, serrilhas e perfurações.

Seu pequeno tamanho
economiza espaço

Parâmetros

Mesa divisória dobrável + rotação 
cilindro automática  permite troca de 
faca de forma fácil, rápida e segura.

Trocas de lâminas
mais segura e rápida

Com interface de operação simples e 
objetiva, display touch ocupa menos 

espaço e é mais conveniente de operar.

Tela sensível ao toque
mais conveniente

Através da plataforma de alimentação 
em formato de escama, o papel é 
corrigido e alinhamento de forma 
automática e precisa e com acesso 
rápido à unidade de corte e vinco.

Alimentação precisa
e rápida

Dispositivo de corte e vinco

Mesa de Alimentação Mesa de Transporte Mesa de Divisão

Dispositivo de Contagem

Dispositivo de Remoção das Aparas

Tela de Operação
Touch Screen

O equipamento possui as funções de alimentação automática ininterrupta, alimentação automática de 
papel, correção automática de desvio, detecção de folha dupla e e descarte automática de resíduos.

*Os parâmetros e recursos do produto mencionados nesta página
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

2.420 x 840 x 1.650 mm

1.000 kg

508 x 355 mm

280 x 210 mm

350 x 500 mm

280 x 210 mm

0,96 mm

< 0,2 mm

5.000 folhas/hora

0,2 mm

70 - 400 g

1.200 folhas

250 mm

4 mm

220 v

6.5 kw

Matriz rotativa

0,6 Mpa

Tamanho

Peso

Tamanho máximo de papel

Tamanho mínimo de papel

Tamanho máximo de matriz de corte

Tamanho mínimo de matriz de corte

Espessura da faca de corte

Precisão de corte e vinco

Velocidade máxima de corte e vinco

Espessura máxima de recuo

Gramatura de papel

Capacidade da mesa de carregamento

Capacidade da mesa de carregamento

Largura mínima de descarga de resíduos

Tensão nominal

Potencia

Tipo de molde

Pressão atmosférica

eixoprint.com

eixoprint

eixoprint

51 3279.8121

51 99755.4121

R. Miranda - Bairro Liberdade
Novo Hamburgo - RS

Leia o QR Code
e veja o vídeo

deste equipamento
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