
Zip-TS2L
Den ultimata digitala efterbehandlingsmaskinen



Zip TS2L är den mest ultimata efterbehandlingsmaskinen 
på marknaden. Den är idealisk för digitala utskrifter och 
har en mängd olika funktioner.

Programmeringssystem: Zip-TS2L är den enda 
maskinen i sin genre som har en Windows XP dator med 
pekskärm. Detta förenklar inställningar för olika arbeten 
då det finns möjlighet att programmera och lagra upp till 
500 olika arbeten.

Inmatning: Zip TS2L är den enda maskinen i denna 
genre med en ”riktig” offset sugmatning som kan hantera 
en stor mängd papper och olika typer av bestrykning. 
Inmatningshöjd upp till 343 mm samt detektor för 
dubbelmatning.

Anslutningsbord: Zip-TS2L är den enda maskinen i sin 
genre med ett anslutningsbord anpassat för fullstora ark, 
vilket ger en oöverträffad noggrannhet när det gäller
sidregistrering och arkpassning.

Elektronisk registrering: Zip-TS2L kan registrera arket 
från dess kant eller via ett registermärke utan minskad 
produktivitet. Med hjälp av en avancerad optisk sensor 
klarar Zip-TS2L att läsa av en stor mängd av olika färger 
och bestrykningar utan att minska noggrannheten.

Papperskontroll-system: Zip-TS2L har ett unikt system 
för att exakt kontrollera papperets rörelser genom
maskinen. Detta system kontrollerar även annars 
svårhanterliga typer av jobb, såsom dubbelsidiga,
UV-bestrukna ark etc.

Avfallsbehållare: Zip-TS2L har den största
avfallsbehållaren av alla maskiner i denna genre.

T1 och T2 verktygsstationer: Verktygen monteras i 
verktygsstationer snabbt och med exakthet. Varje 
verktygsstation kontrolleras via det datoriserade 
systemet. De multipla verktygsstationerna ger ett 
oöverträffat utbud av produkter att producera genom en 
enda inmatning i maskinen.

T1 verktygsstation kan användas till att biga, perforera 
och falsa rakt eller i kors samt hålstansning.

T2 verktygsstation kan användas till att prägla, stansa 
(även hörnrundning) samt biga, perforera och falsa rakt 
eller i kors.

Tillval T2 verktygsstation med stansverktyg för 
bindning: Ett tillval för den som producerar
wire/coil-inbundna böcker, kalendrar och liknande.

Giljotinbladet: Giljotinbladet i Zip-TS2L är väldigt robust 
och kan slipas. Zip-TS2L är dimensionerad till att kunna 
skära ark upp till 400gsm.

Pappersspill: En luftström används för att ta bort 
pappersspill från giljotinskäraren, vilket är standard i 
Zip-TS2L.

Roterande verktygskassetter: Roterande skärning, 
perforering, bigning och falsning kan enkelt monteras i 
kassetterna. Kassetterna ger väldigt hög precision och 
större möjligheter att kombinera verktyg och flexibilitet i 
avstånd.

Transportband: Zip-TS2L använder en utmatningsbana 
vilket gör att färdiga arbeten kan samlas upp från 
transportbandet samtidigt som maskinen arbetar.

Tillval: Streckkodsläsare finns som tillval för snabb
åtkomst av tidigare programmerade arbeten.

Arkmataren kan hantera ark upp till 343mm bredd.

Det långa anslutningsbordet ger en mycket noggrann 
precision av arket till Zip-TS2L.

En skena används för att montera verktygen i de olika stationerna. 
Skenan justeras automatiskt vid installation.

Roterande verktygsstationer säkerställer oöverträffad noggrannhet och 
flexibilitet.



Jämförelse Zip Mark III / Duplo®
Alla produkter nedan är producerade i en enda bana

  Produkt Zip-A3E Zip-CSCL Zip-TS1L Zip-TS2L DC-745

  Visitkort (raka hörn) x x x x x
  Mini x x x x
  Falsning (raka hörn) x x x x x
  Hörnrundning x x
  Prägling x x

  Falsning med hörnrundning x
  Falsning med prägling x

  Falsning med stansning x
  Hörnrundade spelkort x x
  Biljetter x x x x x
  Vykort x x x x x
  Grattis-kort, 2-panel (127 mm x 178 mm) x x x x x
  Med stansning x x
  Med prägling x x

  Med prägling och stansning x
  Med hörnrundning x x

  Grattis-kort, 3-panel (127 mm x 178 mm) x x x x
  Med stansning x
  Med prägling x

  Med hörnrundning x
  Dragspelsfalsade produkter (= / < 457 mm längd) x x x x
  Direktreklam (med ”T”-perforering) x x x x
  Direktreklam (med ”L”-perforering) x x
  Dörrhängare x x

  Med perforering x
  Parkeringsbiljetter x x

  Med perforering x
  Bordsdisplayer, horisontala (med låsning) x x

  (printade längs kortsidan) x
  Bordsdisplayer, horisontala (med låsning) x

  (printade längs kort- eller långsidan) x
  Bordsdisplayer, vertikala (med låsning) x

  (printade längs långsidan) x
  DVD-inlägg x x x x
  Prislappar för detaljhandeln (med hål) x x x
  Prislappar för detaljhandeln (med hål och hörnrundning) x x
  Julklappsetiketter (med hål) x x x
  Hängande etiketter (med hål) x x x
  Produktbakgrunder (med hål och/eller stansning) x x



  Produkt Zip-A3E Zip-CSCL Zip-TS1L Zip-TS2L DC-745

  Bokomslag (limbindning) x x x x
  Bokomslag (wire-bindning) x x
  Bokomslag (coil-bindning) x x
  Flikar och stansade produkter x
  Kantstansade produkter med bigning (bordskalender) x
  Kantstansade produkter med hål (väggkalender) x x
  Häften (flikar/häftningar) x

  Specifikationer Zip-A3E Zip-CSCL Zip-TS1L Zip-TS2L DC-745

  Kapacitet inmatningsbord 343 mm för alla Zip-modeller 150mm

  Transportband Transportband på alla modeller Fack/
Lagerplats

  Minsta längd på färdigt arbete 41 mm för alla modeller 50mm

  Minsta bredd på färdigt arbete 25 mm för alla modeller 48mm

  Max antal skärningar 26 för alla modeller 20

  Max arktjocklek 400 gsm för alla modeller 350gsm

  Produkt Zip-A3E Zip-CSCL Zip-TS1L Zip-TS2L DC-745

Mekaniska delar 1 år för alla modeller 1 år

Elektroniska delar 1 år för alla modeller 90 dagar

272 cm

132 cm

Noteringar:
Alla Zip Mark III säljs med en Windows XP datoriserad pekskärm.
DC-745 säljs med en PC-baserad mjukvara (PC ingår ej)


