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Tray One 

Τροφοδότης φύλλων A3 για τα κοπτικά ρολού Summa S One 

 

Γενικές πληροφορίες 

Το νέο σύστημα τροφοδοσίας φύλλων Tray One αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια 

της Summa να βελτιώσει τον αυτοματισμό, να διευκολύνει το χειρισμό των υλικών και να 

εξοικονομήσει χρόνο στο χειριστή. Ο τροφοδότης φύλλων Tray One είναι συμβατός με τα 

μοντέλα S1D60, S1D75 από τη σειρά Summa S One. Επίσης, τα ήδη εγκατεστημένα μοντέλα 

SummaCut D60 μπορούν να εξοπλιστούν με τον τροφοδότη φύλλων Tray SummaCut. 

 

Πλεονεκτήματα του τροφοδότη φύλλων Tray One 

 Μεγαλύτερος αυτοματισμός 

 Εξοικονόμηση χρόνου 

 Τα S1D60, S1D75 και D60 μπορούν εύκολα να μετατραπούν από κοπτικά ρολού σε 

κοπτικά φύλλου 

 Δυνατότητα επεξεργασίας ενός ευρύτερου φάσματος εφαρμογών 

 Άμεση κοπή μεμονωμένων φύλλων 

 Εύκολη ροή εργασίας: απλώς στείλτε την εργασία από CorelDraw ή Illustrator μέσω 

plug-ins στο GoSign και κόψτε χωρίς ταλαιπωρία 

 Αυτόματη περιγραμματική κοπή τυπωμένων φύλλων με το λογισμικό GoSign και το 

σύστημα ανάγνωσης σημαδιών κοπής OPOS 

 Εύκολη κοπή διανυσματικών αρχείων PDF 

 Αποτελεσματική μέθοδος εργασίας καθώς δεν χρειάζεται απόθεμα προ-κομμένων 

ετικετών 

 Συμβατό με διάφορες τεχνολογίες εκτύπωσης, όπως μεταξοτυπία, φωτοτυπία, inkjet, 

ψηφιακά πιεστήρια 

 Υποστήριξη κοινών σχημάτων φωτοτυπικών χαρτιών: A4, A3 SRA3, SA3 Letter, 

Tabloid και Tabloid Extra. 

 Συμπαγής σχεδιασμός, εξοικονόμηση χώρου 

 Αξιοπιστία. Ο εκτυπωτής τυπώνει σε φύλλα τα οποία κόβονται στη συνέχεια, δεν 

απαιτούνται προ-κομμένες ετικέτες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα και 

σταματήματα στον εκτυπωτή. 

Σημείωση: Ο συνδυασμός των επιτραπέζιων κοπτικών ρολού με έναν τροφοδότη φύλλων δεν 

ωφελεί μόνο τις επιχειρήσεις με μεγάλους όγκους παραγωγής, αλλά εστιάζει εξίσου στις μικρές 

επιχειρήσεις, όπως τα φωτοτυπικά κέντρα (copy shops) και τους πωλητές λιανικής. Με τη 

χρήση του Tray One, οι ροές εργασίας διευκολύνονται σημαντικά, από την φωτοτυπία έως την 

κοπή. Κάθε αντίγραφο/φύλλο θα κόβεται άμεσα και εύκολα, χωρίς επιτήρηση. 

 

Μέθοδος εργασίας 

Πριν την επεξεργασία του πρώτου φύλλου, τοποθετήστε την κεφαλή κοπής πάνω από το 

πρώτο σημάδι στο φύλλο. Στη συνέχεια, το κοπτικό θα αναζητήσει αυτόματα τα άλλα σημάδια 

και θα αρχίσει να κόβει. Κατά τη φόρτωση του δεύτερου φύλλου και ούτω καθεξής, η κεφαλή 

θα αναζητήσει αυτόματα τα σημάδια και θα προχωρήσει η διαδικασία της τροφοδοσίας και 

κοπής των φύλλων στον αριθμό που ορίζεται από το GoSign έως ότου ολοκληρωθεί η εργασία, 

χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη. 
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Αναβαθμίσιμο 

Όλα τα νέα και υπάρχοντα επιτραπέζια μοντέλα S1D60 και S1D75, καθώς και τα εγκατεστημένα 

μοντέλα SummaCut D60 μπορούν να αναβαθμιστούν με το τροφοδοτικό φύλλων Tray One. 

Διαθεσιμότητα του τροφοδοτικού φύλλων Tray One: 1 Μαΐου 2021 

Πρακτικό 

• Το Tray One ελέγχεται από την τελευταία έκδοση λογισμικού GoSign 2.1 μέσω 

σύνδεσης USB 

• Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος: Windows 10 

• Τελευταίο firmware MD9989 - rev.006 

Εφαρμογές 

• Ετικέτες μικρού τιράζ 

o Φωτοτυπικά κέντρα 

o Μεταξοτύπες 

o Ψηφιακοί εκτυπωτές 

• Εκτυπώσεις t-shirt 

o Εκτυπώσιμο flex για εκτυπωτή laser ή inkjet 

• Λιανεμπόριο 

o Κατασκευές από χαρτόνι 

o Καρτελάκια 

o Ετικέτες 

Κωδικοί παραγγελίας 

• 393-1140: Tray One για S1D60 

• 393-1141: Tray One για S1D75 

• 393-1142: Tray One για SummaCut D60 

Διαστάσεις & βάρος 

Το Tray One αποστέλλεται σε δύο κουτιά, το ένα περιέχει τη μονάδα τροφοδοσίας και το 

δεύτερο τα table plates που εξαρτώνται από το μοντέλο. 

• 393-1140: GMN-SU και SU-M60-JPL 

• 393-1141: GMN-SU και SU-M75-JPL 

• 393-1142: GMN-SU και SU-D60-JPL 

 

GMN-SU 82 (Μ) x 50 (Π) x 36 (Υ) cm Βάρος: 18,5 kg (κουτί 1) 
 

SU-M60-JPL 59 (Μ) x 56 (Π) x 8 (Υ) cm Βάρος: 8,3 kg (κουτί 2) 
 

SU-M75-JPL 59 (Μ) x 56 (Π) x 8 (Υ) cm Βάρος: 9,2 kg (κουτί 2) 
 

SU-D60-JPL 59 (Μ) x 56 (Π) x 8 (Υ) cm Βάρος: 8,3 kg (κουτί 2) 
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Προδιαγραφές 

Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα υλικών, αυτοκόλλητο φιλμ PVC ή πολυεστερικό (175g-350g), 

χοντρό χαρτί*, χαρτόνι (200g-350g).  

*δεν είναι κατάλληλο για τυποποιημένο φωτοτυπικό χαρτί 80-90gr 

• Μέγιστο ύψος στοίβας 35 mm ή περίπου 180 φύλλα 

• Πλάτος υλικού: 170 - 350 mm 

• Μήκος υλικού: 280 - 500 mm 

 

Περιλαμβάνονται: Μονάδα τροφοδοσίας, καλώδια τροφοδοσίας (3), εγχειρίδιο εγκατάστασης. 

Tip: Παρατηρήθηκε ότι ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει διπλή τροφοδοσία των 

φύλλων. Για να το αποφύγετε αυτό, σας συνιστούμε να διαχωρίσετε χειρωνακτικά τα φύλλα 

πριν τα τοποθετήσετε στο Tray One. 

Οδηγία: Συνιστούμε να τοποθετήσετε περίπου 5 λευκά φύλλα κάτω από τη στοίβα φύλλων 

προς επεξεργασία. 
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