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Ποιος είπε ότι η τελειότητα
δε βελτιώνεται;

Η απάντηση είναι το
Salvagnini S4: το πιο
αποδοτικό διατρητικό
και κοπτικό σύστημα
επεξεργασίας φύλλων
λαμαρίνας.

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν το S4 να βρίσκεται σε μια δική της κλάση είναι:
Το πλεονέκτημα να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία στην κεφαλή πολλαπλών

διατρήσεων στιγμιαία και ανεξάρτητα. Η μοναδικότητα να έχει ένα εξαιρετικά
στιβαρό πολυχρηστικό σύστημα, χάρη στο συνδυασμό της κεφαλής πολλαπλών
εμβόλων αλλά και των μαχαιριών κοπής. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης του

S4 στα συστήματα FMS. Τη βελτιστοποιημένη λειτουργία nesting (φώλιασμα).

Την αυτόνομη λειτουργία χωρίς παρακολούθηση. Τις διατάξεις ασφαλείας. Τον υπέροχο σχεδιασμό……… Και η λίστα

δεν τελειώνει……. Το S4 ήταν πάντα διάσημο για την καινοτομική τεχνολογία του και την κατάρριψη των ρεκόρ με τα
επιτεύγματά του. Τώρα ακόμα μικρότερο και απλούστερο, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη απόδοση,

χάρη στο SiX, το νέο κοντρόλ, που χαρακτηρίζει την πιο προηγμένη τεχνολογία, και το νέο σύστημα φόρτωσης/

εκφόρτωσης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη διαδικασία πιο αξιόπιστη και παραγωγική, περιορίζοντας

τον κύκλο εργασίας και διευκολύνοντας τη συντήρηση. S4: όλες οι απαντήσεις της Salvagnini στην αναζήτησή της
τελειότητας, τώρα σε μια εκπληκτική μηχανή.
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Απεριόριστα διπλώματα: τέσσερις ακόμα
πιο ελκυστικές λύσεις από τη Salvagnini

P4 1916-2516-3216-3816
abt®: Αναρωτιέστε τι κοινό
έχουν αυτά τα τέσσερα
αυτόματα διπλωτικά της
Salvagnini; Πάρα πολλά
κοινά, αρχίζοντας από τον
τόπο γέννησής τους

Σχεδιασμένη και κατασκευασμένη στις εγκαταστάσεις της Salvagnini στην
Αυστρία, αυτή η σειρά συνδυάζει την καλύτερη τεχνολογία διπλώματος

πανέλ με την καινοτομία της Salvagnini. Φανταστείτε τέσσερα μοντέλα που,
συνολικά, είναι σε θέση να ικανοποιήσουν το πιο ευρύ φάσμα απαιτήσεων
διπλώματος πανελ που υπήρξε ποτέ. Θα εκπλαγείτε από τη δυνατότητά

τους να επεξεργαστούν από μεγάλες παραγωγές μέχρι σετ εξαρτήματων,

με τον ίδιο βαθμό ακρίβειας, παραγωγικότητας, ευελιξίας και αξιοπιστίας,

χαρακτηριστικά για τα οποία όλες οι μηχανές Salvagnini είναι διάσημες. Προσθέστε όλα τα προαιρετικά παρελκόμενα
που απαιτούνται για τις ειδικές διαδικασίες κατεργασίας. Παρατηρήστε την αποκλειστική
τεχνολογία abt®, η όποια ενώνει την υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας με την άριστη ποιότητα

πανελ. Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε οποιαδήποτε από αυτά τα μοντέλα σαν μια αυτόνομη

μηχανή ή να το εγκαταστήσετε σε σειρά με ένα διατρητικό και κοπτικό σύστημα ή, για να το
συνδυάσετε με ρομπότ και αυτόματα συστήματα αποθήκευσης. Τα τέσσερα P4 στην σειρά 16:

Ο τρόπος της Salvagnini να φέρει την καινοτομία ακόμα πιό κοντά σας.
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Θα επιθυμούσατε να είστε μέρος της
τεχνολογίας λέιζερ του μέλλοντος;

Καλωσήρθατε στον κόσμο
του L1.it: την μηχανή
λέιζερ υψηλής απόδοσης
που ενσωματώνει το
ταλέντο της Salvagnini
στην καινοτομία.

Η τεράστια αξιοπιστία και η υψηλή απόδοση του L1.it το

καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε επίπεδο κόστους αγοράς

και λειτουργικού κόστους. Ο συνδυασμός τεχνολογίας και
σχεδιασμού του ολοκαίνουργιου Salvagnini L1.it έχει καταπλήξει

τον κόσμο των μηχανημάτων λέιζερ. Αξιοθαύμαστο στη
λειτουργία του, προσφέροντας υψηλή παραγωγικότητα και

φιλικότητα στον χρήστη. Το λογισμικό του, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σημεία του
μηχανήματος, με πακέτα

που μεγιστοποιούν τις μηχανικές και κοπτικές δυνατότητες του.

Επιπλέον διαθέτει υψηλής απόδοσης nesting (φώλιασμα), αυτόματους κύκλους κοπής, ρομποτική
εκφόρτωση, αυτόματο ντάνιασμα εργοτεμαχίου, τύπο υπολογισμού κόστους παραγωγής για

μοναδιαία τεμάχια και για μεγάλες ποσότητες. Το L1.it με το νέο μοντέρνο σχεδιασμό προσφέρει
εξαιρετική απόδοση. Salvagnini: η εξέλιξη του λέιζερ, εκπληκτικότερη από ποτέ.
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