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- automaattinen, digitaalinen muotoon leikkuri

Gemini mahdollistaa tarra-arkkien ja kartonkiarkkien muotoon leikkauksen ilman operaattoria.
Liikkuva vipu nostaa arkit syöttöalustalta ja
asettaa ne leikkuriin (plotter).
Arkkien paksuudesta riippuen Gemini voi
syöttää 40-120 arkkia ilman, että konetta
tarvitsee pysäyttää.

Järjestelmä on varustettu integroidulla imukompressorilla,
johon ei tarvita ulkoisia ilmaliitäntöjä. Oikea kohdistus saadaan
lukemalla tunnistemerkit jokaiselle arkille. I-mark-tekniikalla
varustettu kamera tekee tunnistemerkkien lukemien säädöt
muutamassa sekunnin kymmeneosassa.
Tunnistemerkkien lukemat offset-tasoa ja digitaalisia
tulostusjärjestelmiä käytettäessä ilmenevä vääristymä: Saatu
tarkkuus on n. 0,2 mm. Arkin koko voi olla A4-A3-SRA3.
Tarra-arkkien puoliksi katkaisun lisäksi raskas katkaisu voidaan
tehdä kaikissa sellaisissa sovelluksissa, joissa sitä tarvitaan, esim.
etiketit, käyntikortit pienet laatikot ym. Materiaalit: 200 - 350 g.
Leikkuu tehdään hatching-tilassa, joka jättää materiaalin
jatkokohdat materiaaliin irtoamisen välttämiseksi leikkuun aikana.
Leikkausparametrit asetetaan ohjelmalla. Piirturin terä on
suunniteltu kahteen asentoon; läpikatkaisutilassa se toimii aukolla,
joka estää terää kulumasta materiaalia leikatessa.
Leikkurin hallintaohjelman näkymä.

Nopeus vaihtelee riippuen ääriviivan monimutkaisuudesta,
keskimäärin se käy 30-40 sekuntia katkaistessa tarroja, kun taas
läpikatkaisunopeus on hitaampi, ja sopii siten pienempiin töihin
tai yksinkertaisiin leikkuisiin.

Arkkien leikkausesimerkkejä: Tarroja, pahvilaatikoita.
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Minimietäisyys etupuolelta 20 mm tarroja
katkaistessa 25 mm ristikatkaisulle

Katkaisupolku voi
koskettaa sivuja,
n. 5 mm:ä suositellaan

Tunnistemerkkien lukeminen siihen tarkoitetulla kameralla
ja i-mark-ohjelmisto mahdollistavat jopa 4 mm:n kokoiset
tunnistemerkit.Tämä mahdollistaa arkin maksimaalisen käytön
ja minimoi ylijäävän materiaalin määrän.
Molemmilla puolilla tulee säilyttää 20 mm:n raja, kun taas
toisella kahdella puolella kone voi leikata paperin reunaan
asti, vaikka käyttäjät jättävät usein 5 mm:n välin, joka on
myös yleinen reuna laserkirjoittimissa.
Syöttösuunta

Tunnistemerkit ovat neliöitä, joiden mitta on 4 mm per
sivu, normaalisti ne tulostetaan mustina. Silkkipainossa
mikä tahansa printtiä tummempi väri on hyvä. Jos
katkaisuun liittyy valkoisia tulosteita tummilla arkeilla,
tarvitaan neliönmuotoiset reiät valkoiseen tulostukseen.
Automaattista katkaisua voidaan käyttää ilman tunnistemerkin
lukemista, kun tarkkuuskatkaisu ei ole tarpeen.

Mustan merkin (4 mm)
minimietäisyys vas.
45 mm

Minimietäisyys alareunasta
6 mm

Minimietäisyys
oikealla 20 mm

Poistoalusta pitenee 35 cm:iin, ja se täytyy
sijoittaa tilavaan paikkaan pois ahtailta käytäviltä,
jottei kukaan osu siihen ohi kävellessään.

- Kokonaispituus, sis. alustan 116 cm
- Jaloille tarvittava minimitila 67 cm
- Pöytätilan pituus 81 cm
- Poistoalusta 35 cm
- Leikkurin leveys 70 cm

Järjestelmä koostuu kolmesta erillisestä osasta: syöttöalustasta,
leikkaavasta piirturista ja valmiiden arkkien alustasta. Nämä
kolme osaa asetetaan toistensa päälle ja ne pöydälle, jonne
valmiit arkit voidaan jättää roikkumaan reunan yli.

Mitat ovat melko pienet: Pöytä, jolle kone voidaan
asettaa, voi olla kooltaan 60 cm x 67 cm.

Ohjelmistolla hallitaan sekä Macilla ja PC:llä luotua Adobe Illustrator
-formaatissa oleva tiedostoa. Sillä voidaan käsitellä myös CorelDraw’lla
tehtyjä tiedostoja. Leikkausviiva täytyy tallentaa mustien merkkien
kanssa, kun taas loppugrafiikka voi pysyä näkymättömillä tasoilla.
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