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intimus 5280 EPS Powercut
Elektrische guillotine met snijbreedte van 520 mm en snijhoogte van 80 mm

Veiligheid is gegarandeerd
IR-veiligheidsgordijn op de voorste tafel, veiligheidsafdekking op de achtertafel en automatische mes-
en persbalk retour zorgen voor het hoogste niveau van veiligheid. Elektronisch gestuurde 
tweehandenbediening: het maken van een snede is alleen mogelijk door twee knoppen tegelijk in te 
drukken. Veilig en gemakkelijk meswissel met een meswisselapparaat.

Handige en nauwkeurige bediening
Het gebruiksvriendelijke, volledig programmeerbare 4” touchscreen met 100 individuele programma's 
met 100 stappen in elk programma biedt een hoge flexibiliteit en nauwkeurigheid. Extra snijmodus 
voor visitekaartjes geïntegreerd. Standaard 9 verschillende talen, andere als optie verkrijgbaar.

De optische LED-snijlijnindicator garandeert een gemakkelijke uitlijning van 
de snijtekens voor nauwkeurige sneden. Het elektronische handwiel maakt 
handmatige positionering van de achteraanslag mogelijk, tot op de millimeter 
nauwkeurig bij variabele snelheid.

Compacte, stevige en geautomatiseerde elektrische guillotine met robuuste metalen constructie om 
de klanten jarenlang van dienst te zijn. Uitgerust met een volledig elektrisch mes en persbalk kan de 
guillotine gemakkelijk stapels papier tot 800 vellen snijden. Optionele zijtafels zorgen voor een 
efficiëntere werkstroom. Geschikt voor grootschalig gebruik in kopieerwinkels, digitale drukkerijen of 
boekbinderijen.
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intimus 5280 EPS Powercut

5 snijmodi beschikbaar

1. Handmatige absolute modus: toets een 
waarde in en de achteraanslag beweegt 
automatisch naar de ingestelde positie.

2. Handmatige incrementele modus: de 
papierstapel wordt in gelijke delen gesneden.

3. Standaard modus: programmeer elke stap voor 
de te maken sneden, tot 100 stappen. Voor elke 
stap kan de operator uitwerpen, papierrotatie 
naar links of rechts programmeren. Na elke 
snede gaat de achteraanslag naar de volgende 
stap. Mogelijk om jobnamen op te slaan bovenop 
jobnummers.

4. Snij en opslaan modus: stelt de operator in 
staat om elke stap handmatig in te stellen. Na 
elke snede wordt de stap automatisch 
opgeslagen totdat het volledige programma is 
aangemaakt.

5. Kaart-snijmodus: maakt het mogelijk om 
opeenvolgende sneden te maken met dezelfde 
afstand (kaartformaat) of 2 veranderende 
afmetingen (kaartformaat en rugmarge). Dit 
maakt het snijden van kaarten 
gebruiksvriendelijk.

4” Touch screen

 PLC gestuurd
 Geheugen voor 100 programma's x 100 stappen
 Meertalig
 De programmeer module bevat een rekenfunctie
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intimus 5280 EPS Powercut
Overzicht van technische specificaties

Artikel nr. INT-GU-05280EPSP
Snijdiepte 520 mm Automatisch/ 530 mm Manueel
Snijbreedte 520 mm
Snijhoogte 80 mm / 76 mm met persbalkafdekking
Smalle snit 22 mm / 40 mm met persbalkafdekking
Snijcapaciteit 800 Vel
Mes aandrijving Electro mechanish
Persbalk aandrijving Electrisch
Elektrische achteraanslagmotor Ja
Optische snijlijn Ja
IR-veiligheidsgordijn Ja
Snijnauwkeurigheid via display 0,1 mm
Geluidsniveau 74,6 db(A)
Gewicht 310 kg

Afmetingen (B x D x H) 1533 x 1215 x 1244 mm (met zijtafels)
833 x 1230 x 1244 mm (zonder zijtafels)

Energieverbruik bij maximale belasting 2000 W
Stroomvoorziening 230V / 50 Hz

Accessoires

Artikel No. Beschrijving

INT-GU-5280PML Side tables for intimus 5280 EPS Powercut

INT-GU-CON-30010 Knife for intimus 5280 EPS Powercut

INT-GU-CON-40011 Cutting sticks for intimus 5280 EPS Powercut
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