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compares the position with the original value from the digital file. The Intec Vision-Control cutting software then
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COLORCUT 500 Vacuum Auto Sheet Feeder Digital Cutter
Engine

POSITION

Market position Light production sheet fed, on-demand label and packaging cutting system

AUTO FEEDER

Auto sheet capacity 100 sheets - with autofeeder

Sheet separation Air powered, variable jet stream separation

Feeding system

Production style, vacuum feed utilising pick up and
advance pneumatic fingers, with variable suction Digital Servo Drive

Media alignment
Media table, slide adjustment for size with self

Media width (min-max) 279 - 350mm (10.98" - 13.77")

Media length (min-max) 210 - 500mm (8.25" - 19.68")

CUTTING CONTROL

Mountable tools 1 tool, with dual positions for either kiss cut labels (rear

Cutting system
Contour cutter, with up to 2.94 N (300gf) delivered in 31 steps

Blade type Super steel, long life

Productivity (cutting speed) 15 secs - 45 seconds per SRA3 sheet (average 30 seconds - depending upon complexity)

Cutting margins
Top: 20mm. Bottom: 5* - 10mm. Left: 14mm. Right: 5* - 10mm
* On lighter stocks it is advisable to use the higher values

SOFTWARE & CONNECTIVITY

Software application (Platform) Intec Vision-Control registration and productivity software (PC only (Windows x32 and X64) Win 7, Win 8.x, Win 10)

File formats Accepts CorelDRAW EPS files and native Adobe Illustrator files (save as v8 and below)

Connectivity USB (1 connection to PC is required)

REGISTRATION CONTROL

Registration system

High resolution CCD vision system consisting of a camera, which reads the registration marks on the media, and

accordingly to correct the linear and angular positional differences but automatically adjusting the cut lines.

Registration mark(s) 4mm x 4mm square registration mark (2 marks required: origin at top of sheet, and scale/skew at end of sheet).

Position of Intec Vision-
Control marks

Origin mark (leading edge mark)                                  Scale/skew (trailing edge mark)
50mm from leading edge of sheet                               Min 20mm from trailing edge of sheet

4mm clearance from artwork on sheet                         4mm clearance from artwork on sheet

Note: Cutting can occur above the origin mark and below the trailing edge mark. See cutting margins.

GREEN CREDENTIALS

Voltages 100v-240v autoswitching 100v-240v autoswitching

Power 55w 120VA

Approvals
UL, c-UL certified. Complies with CE standards and
RoHs directive

UL, c-UL certified. Complies with CE and RoHs directive, VCCi

GENERAL

Weight 8.5 Kg 10.5 Kg

Dimensions (LxWxH)

لحلول الطباعةColorCutإنتك كالر كات 
الرقميالقطعأداةمحركالهواءبتفريغالذاتيالتلقيمأداة500ColorCutكاتكالرإنتك

الموضع
الخفيفباإلنتاجاألوراقتلقيم-الطلبعندوالعبواتالملصقاتقطعنظامالسوق وضع

التلقيم الذاتي
الذاتيالتلقيمبأداة ورقة100لألوراقالذاتيالتلقيمسعة
الهواءبطاقةالمتغيرالنفثبتدفقالفصلعمليةاألوراقفصل
الهوائية،ألصابعاودفعااللتقاطخاصيةباستخدامالهواءبتفريغالتلقيماإلنتاج،نمطالتلقيمنظام

المختلفةائطالوسأنواعليالئمضبطهيمكنالذيالمتغيرالشفطفيفيالتحكممع
رقميسيرفومحرك

ذاتيالالمركزي الضبطإرشاداتمعالحجملتالئمالوسائطجدولشريحةضبطالوسائطمحاذاة 
(13.77-10.98)مم350-279(األقصىالحد-األدنىالحد)الوسائطعرض
(19.68-8.25)مم500-210(األقصىالحد-األدنىالحد)الوسائططول

التحكم في القطع
أو(الخلفيالموضع)واحدةبضربةلملصقاتلقطعإمامزدوجةبمواضعأداة للتركيبقابلةأدوات

(األماميالموضع)للتعبئةاألوليةالنماذجخاللمنالقطع
فيإنتاجهايتم(300gf)نانومتر2.94إلىيصلمامعالمحيطي،القطعأداة القطعنظام

شاهدةبالمالقطعفيللتحكمإنتكبرنامجخاللمنللبرمجةقابلةخطوة31
Intec Vision –Control

األمدطويلصلبسوبرالشفرةنوع
(التعقيدحسب-ثانية30متوسط)SRA3ورقةلكلثانية45-ثانية15(القطعسرعة)اإلنتاجية
ملليمتر10-5يمينملليمتر14يسار.مم10-5أسفل.مم20أعلىالقطعهوامش

األعلىالقيماستخدامالمستحسنمناألخفالمخزوناتعلى
البرمجيات واالتصال

Intecبرنامج(المنصة)البرمجياتتطبيق Vision-فقطشخصيكمبيوتر)واإلنتاجيةللتحكمتسجيل(Windows x32
x64)Winو winو7 8 x win 10)

CorelDrawملفاتيقبلالملفاتتنسيقات EPSوملفاتadobe Illustratorاألصلية(باستثناءV8أدناهو)
(المحمولالكمبيوترإلىواحدربطمطلوب)USBالربط

التحكم في التسجيل
ائط،الوسعلىالتسجيلعالماتبقراءةيقومكاميرا،منيتكون الدقةعاليCCDرؤيةنظامالتسجيلنظام

خاللنمبالتحكمالقطعبرنامجيعمل.الرقميالملفمناألصليةبالقيمةالموضعويقارن 
Intecإنتكالمشاهدة Vision -controlطيةالخالموضعيةاالختالفاتتصحيحعلىذلكبعد
.القطعلخطوطالتلقائيالضبطمعلكنوالزاوية،

والميلوالحجم،الورقة،أعلىاألصل:مطلوبتانعالمتان)مم4×مم4مربعةتسجيلعالمةالتسجيلعالمات
(الورقةنهايةفي

الرؤيةفيالتحكمعالماتموضع
بـإنتكالخاصة

(األماميةالحافةعالمة)األصلعالمة
للورقةاألماميةالحافةمنمم50
للورقةاليسرى الحافةمنملم6األدنىالحد

ورقةعلىالفنيالعملمنملم4خلوص

(زائدةحافةعالمة)انحراف/مقياس
للورقةالخلفيةالحافةمنمم20األدنىالحد
للورقةاليسرى الحافةمنملم6األدنىالحد
الفنيالعملورقةمنمم4إزالة

القطعهوامشانظرالسحبحافةعالمةوأسفلاألصلعالمةأعلىالقطعيحدثأنيمكن:مالحظة
خواص الحفاظ على البيئة

التلقائيالتبديلفولت240-فولت100التلقائيالتبديلفولت240-فولت100الفولتية
120VAواط55الطاقة

RoHs،VCCIوCEتوجيهاتمعتوافق-Cمن،ULاعتمادRoHsوتوجيهCEمعاييرمعتوافقULج،ULاعتمادالموافقات
Class A FCC Class A EN55022 Class A

مواصفات عامة
كغم10.5كغم8.5الوزن 

مم270×مم680×مم1220(االرتفاع×الوزن ×الطول)األبعاد

Output tray

Output unit
Feeder unit

مم1220

مم680

مم270

أداة تلقيم 

يغ بالتفراألوراق 
الذاتي للهواء

ل كاميرا تسجي
المشاهدة

سعة تكديس 

100األوراق 
ورقة

القطع الرقمي للملصقات على األوراق والعبوات

mailto:sales@intecprinters.com
http://www.intecprinters.com
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Dual position cut zones

5

Vision Registration camera

6

Easy-to-use display options

1 2

Air separation system

3

High-capacity feeding

تلقيم وقطع الملصقات والعبوات تحت الطلب

استخدام في غاية السهولة
اهدةالمشخاللمنبالمراقبةالقطعبرنامجيقبل1

CoreIDRAWملفاتمنepsملفاتمنكالا 
Adobeوملفات Illustratorاألصلية.

الهواءنفخببالطاقةالمتغيرالهواءفصلنظاميقوم
إلىيؤديمماالجانبين،كالمنالكومةفي

فياللاالختمنوالتخلصلألوارق المسبقالفصل
.اكنةالسالكهربيةالشحناتعنالناجمالتلقيم

كلويحملقدمالمتالهواءبتفريغالتلقيمنظاميلتقط
.المزدوجالشفطهوزاتعبرالطلبعندورقة
ليصالتيالوسائطورقة100سعةالصينيةتقبل

يجعلهاممامم،500×مم350إلىحجمها
وA4مثلالشائعةاألوراقأحجاملجميعمناسبةا 
A3وحتىSRA3.

لقطعأساسيبشكلمصممكاتكالرجهاز
ةاالصطناعيالركائزأوالورق علىالملصقات
موذجيةالنالعبواتأيضاا ويمكنه–والبوليستر

.المزدوجالوضعذات"القطعمناطق"بفضل

الكاميراإلىالمستند"الرؤيةتسجيل"خاصيةتعمل
ميتثمواالنحراف،والمقياساألصلبتحديد

.الطباعةفيأخطاءأيلتصويبضبطها

العرضولوحةالبديهيةالتحكملوحةتعمل
جميعتشغيلعلىLCDالسائلبالكريستال

.المتطورةبالخياراتالخفيفةاألعمال

ستالبالكريالعرضولوحةالبديهيةالتحكملوحةتعمل
الخفيفةاألعمالجميعتشغيلعلىLCDالسائل

!المتطورةبالخيارات

معقولةبأسعارللملصقاتالرقميالقطع
نةوالمرو التكلفةحيثمنجديدةمعاييروضع

الركإنتكالملصقاتقطعأداة توفروالسرعة،
شكلبأيرقمياامقطوعةملصقات500كات

.مكتبكسطحمنمباشرة
ئتهاففيالرائدةاآلليالتلقيموحدةتستخدم

أوراقعلرفالهواءبتفريغالتلقيمتكنولوجيا
قتو فياألخرى بعدواحدةوتقديمهاالملصقات

التلقيملمنعالهواءفصلنفثاتبينوتجمعواحد،
.ةالساكنالكهرباءشحناتعنالناتجالخاطئ

تقنيةةالمدمجالجودةعاليةالتصويركاميراتوفر
تعالماعنللكشفالرؤيةعلىقائمةتسجيل

طخطو لضمانالملصقاتورقةعلىالتسجيل
.ومستقيمةدقيقةقطع

الدقيقالقطع
.المزايامنالعديدالرقميالقطعيوفر

حيطيةمقطعتقنيةكاتكالرإنتكجهازيستخدم
يةالفنالمخططاتخطوطالتباعمتطورةرقمية

CoreIDRAWفيالمرسومة Adobeأو*

Illustrator القطعإلىإلرسالهاحاجةال*
وعملية.إنتاجهايتمبينمااالنتظارأوالتقليدي،

وى سعليكفماالطلب،عندتتمالرقميالقطع
تالملصقاإنتاجفيتم"CUT"مفتاحعلىالضغط
طحسمنمباشرةترغبه،شكلبأيبكالخاصة
.المكتب

عالسريبالتلقيمالمتنوعةالملصقاتإنتاج
لألوراق
قطاع(األلوانقطع)كاتكالرجهازيستهدف
الملصقاتأوراقوينتجالخفيف،اإلنتاج
ذلكويتيح.ثانية40-30فيSRA3قياس

إلى10منبسهولةشيءأيإنتاجللمستخدمين
جبرنامويتيح.يوميااSRA3قياسورقة1000

-Visionالمشاهدةخاللمنبالسيطرةاإلنتاجية
Control*قاتالملصكميةتحديدللمستخدمين

ممامراقبة،دون األوراقإنتاجومباشرةالمطلوبة
.والمالالوقتيوفر

المشاهدةخاللمنبالتحكمالقطعبرنامج

برنامج القطع بالتحكم من خالل المشاهدة كاميرا تسجيل الرؤية خيارات عرض سهلة االستخدام

نظام فصل الهواء ةبرنامج القطع بالتحكم من خالل المشاهدتلقيم بسعة عالية

اإلنتاج اآللي
التحميل الهوائي بدفع الهواء

مروحة فصل الوسائط
قراءة العالمات بالقطع باستخدام كاميرا للمشاهدة

®Vision Markبرنامج تدفق العمل بعالمة المشاهدة 
ثانية40-30في  SRA3الجهاز يقطع األوراق قياس 

A4 –SRA3مناسبة لألوراق قياس 
G2Mغرام في المتر المربع 350يقطع لغاية 

ورقة للتلقيم الذاتي100سعة 
اإلخراج األلي األوراق


