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FINALIZADORA DE ETIQUETA DIGITAL SERIES LC

O LC30 é um cortador rolo-a-rolo para a produção total - 
mente livre e automatizada de etiquetas e rótulos em 
séries médias e pequenas. Além de produzir rótulostra-
dicionais nas formas retangulares e triangulares, ajunção 
do sistema de corte de contorno do LC30 aosoftware 
incluído DrawCut Label Studio permite que até mesmo 
os cortes de contorno mais complexos sejam produzidos. 
Assim, o Secabo LC30 satisfaz todas as suas necessidades 
no campo da rotulagem do produto, sinais de alerta, placas 
de identificação, etc. O DrawCut LabelStudio gerará o 
arquivo de impressão correspondente que pode ser 
produzido usando um sistema de impressão em rolo 
apropriado. Uma vez carregado, o LC30 irá traçar com 
precisão todos os elementos de acordo com os contornos 
individuais. Graças à tecnologia inline especial da marca 
de corte, a LC30 atinge uma velocidade muito alta quando 

comparada aos plotters de corte regulares e, portanto, 
oferece um alto rendimento de etiquetas produzidas. Além 
da mídia impressa, material não impresso e os rótulos 
também podem ser cortados com o LC30. O fluxo de mídia 
no cortador de etiquetas é regulado por um completo 
controle de rolo. O filme cortado com contorno é automati-
camente cortado e enrolado separadamente. O resultado 
é ideal: um rolo de etiquetas prontas disponíveis para uso 
em processos de conversão e aplicação adicionais. O LC30 
é o cortador de etiquetas perfeito para criar etiquetas e 
etiquetas de todas as formas e tamanhos em pequenas 
e médias quantidades. Esta máquina é ideal para uso 
flexível em grandes locais de produção, bem como em 
pequenas e médias empresas que funcionam, e. na indústria 
de alimentos e bebidas



FINALIZADORA DE ETIQUETA DIGITAL SERIES LC
DRAWCUT LABELSTUDIO

O cortador de etiquetas Secabo LC30 vem com o DrawCut 
LabelStudio, um software de corte especial da DrawCut, 
que suporta todas as funções e funções necessárias para 
controlar completamente o processo de corte de etiquetas 
e a leitura automática de marca de corte. O DrawCut 
LabelStudio é executado no Windows,

AMOSTRA DE RÓTULOS

DRAWCUT 
LABELSTUDIO

CONTROLE DE ROLO
Para que o material seja posicionado de 
forma precisa, a tensão do rolo é medida 
e regulada em vários pontos durante o 
processo de desenrolamento, corte de 
contorno e rebobinar o material. 

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
Carregue seu material impresso em um 
núcleo de 3‘‘ de uma largura máxima de  
40 cm e diâmetro de 30,5 cm para a LC30. 
A alimentação do material funciona 
automaticamente.



RETIRADA AUTOMÁTICA DE 
RESÍDUOS
O LC30 possui uma retirada automática de 
resíduos controlada por sensores que elimina 
continuamente o material impresso cortado.

RETIRADA DO MATERIAL 
IMPRESSO
Suas etiquetas impressas, cortadas e 
eliminadas são automaticamente enro-
ladas em um núcleo de 3‘‘ deixandoas 
assim prontas para a futura trans-
formação, como guilhotinamento ou 
simplesmente para aplicação.

CONTROLE DE CONTORNO
AUTOMÁTICO
As marcas de corte, que foram definidas no 
DrawCut LabelStudio, são lidas automa-
ticamente e praticamente sem tempo. A 
unidade de corte funciona a uma veloci-
dade máxima de 960 mm / s e garante 
cortes de alta precisão na mídia impressa.



Telefone: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11
E-Mail: mail@secabo.de
www.secabo.de

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8, 
85283 Wolnzach

EQUIPMENT AND SUPPLIES 
FOR CREATORS.

S E R I E S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS LC30

Max. Largura de mídia 400mm

Max. Diâmetro de rolo de mídia 305mm

Max. Comp. etiqueta 305mm

Max. Largura de corte 275mm

Max. Espessura de mídia 1mm

Max. Vel. De corte 960 mm/s

Eixo acionador Servo motores

Pressão de contato 50g - 750g

Conexões USB

Software DrawCut LabelStudio para Windows

Função de corte de contorno
Função automática de detecção de marca  
de corte em linha

Controle Visor LCD retroiluminado com botões de gel

Resolução mecânica 0,0125mm

Precisão repetida < ± 0,08mm

Peso sem embalagem 75kg

Peso com embalagem 110kg

Dimensões 103cm × 50cm × 67cm

Itens inclusos
Cortador de etiquetas, power cord, Cabo USB,
DrawCut LabelStudio pra Windows, manual em Alemão

LCLC


