AVALON B8-24 S/XT
A inovadora série de gravadoras de chapas Avalon B8-24 S/XT da Agfa Graphics
está baseada na arquitetura confiável de tambor externo e na tecnologia a laser
comprovada de fibras acopladas da Avalon N, para quebrar todos os recordes de
relação custo-benefício do mercado.

A Avalon B8-24 S/XT é um dispositivo de saída robusto com processamento online ou
offline. Ela proporciona resultados de imagem incomparáveis em conjunto com as chapas
térmicas da Agfa Graphics e garante a máxima consistência na produção das chapas.
Para uma máxima produtividade e autonomia, a Avalon B8-24 também pode ser acoplado
a um carregador de chapas automático opcional. A integração perfeita com o software
de workflow líder do setor Apogee, oferece uma produção de chapas acessível e de alta
qualidade para seu negócio de impressão comercial, de embalagens e editorial.

AGFA GRAPHICS
PROCESSADOR DE IMAGENS

Série B8-24 S

Modelos
Sistema de processamento de imagens

Série B8-24 XT

64 feixes

96 feixes

64 canais de fibra acoplada

96 canais de fibra acoplada

Tipo de laser

Diodo laser térmico de 830 nm

Sistema de gravação

Tambor externo

Resolução

1200-2400-2540 dpi

CARACTERÍSTICAS DA CHAPA
Tamanho máximo da chapa
(borda da margem x extremidade )

1060 mm x 830 mm

Tamanho mínimo da chapa (borda da
margem x extremidade )
* Opção de chapa menor não disponível

450 mm x 370 mm *

Espessura da chapa

0,15-0,30 mm (6-12 mil)
1060 x 806 mm (aperto 12/12 mm)
1060 x 810 mm (aperto 8/12 mm)*
* Produtividade reduzida; ver nota em Produtividade

Tamanho máximo da imagem
* Limites de rotação do tambor
de até 600 rpm

CHAPAS
Azura TS, Azura TU, Azura TE, Amigo TS
Thermostar P970, Energy Elite, Energy Elite Pro, Energy Elite Eco

Chapas Agfa Graphics aprovadas

CONFIGURAÇÕES DE MANUSEIO DAS CHAPAS
Carregamento de chapas
Carregamento manual

Sim
Sim por JLA (Automação do Nível de Trabalho)
Máx. de 50 chapas

Carregamento automático
Carregador automático
para um único cassete

Não

Carregador automático
para vários cassetes

Não

Descarregamento de chapas
Descarregamento manual

Sim

Processador on-line (OLP)

Sim

PRODUTIVIDADE*
23 pph
18 pph durante o uso de
pequenos pegadores

Energy Elite Pro:
Chapa de 1030 x 800 mm, 2400 dpi

30 pph
25 pph durante o uso de
pequenos pegadores

* Produtividade afetada pela sensibilidade da chapa , retícula e outros fatores.
Entre em contato com o seu representante da Agfa Graphics para obter mais detalhes.

PUNCHING INTERNO
Punching interno

Não disponível

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
Dimensões (l x p x a)
Incluindo ponte integrada

2500 mm x 1820 mm x 1453 mm

Peso aprox. (incluindo soprador)

945 kg

960 kg

AMBIENTE
Intervalo de temperatura
- Recomendada
- Necessária

21 °C a 25 °C
18 °C a 26 °C

Intervalo de umidade

40 a 70% de UR (sem condensação)
1ϕ 200-240 V
30 A 4,0 kW

Alimentação
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