
Corte, Vinco e Serrilhado.

O VICUT VR30 é a solução inteligente de acabamento digital de etiquetas para materiais em rolo. 
Perfeito para acabamento de etiquetas de tiragem curta, bem como amostragem de pré-impressão. 
O VR30 permite que os produtores de etiquetas cortem etiquetas com facilidade. Ajuda as empre-
sas que usam materiais pré-cortados a economizar dinheiro mudando para materiais contínuos. O 
software de fácil aprendizado permitirá que você comece a trabalhar em minutos.

CC-330

O dispositivo é adequado para processar todos os tipos de rótulos de papel e rótulos de �lme, como rótulos de tinta, 
rótulos químicos, rótulos de chá, rótulos de café, rótulos de bebidas, rótulos de água engarrafada, rótulos de cosméticos, 
rótulos de eletrodomésticos, rótulos de produtos de higiene, rótulos de goma, rótulos de vinho e mais. Os materiais com-
patíveis incluem adesivos, papel brilhante, PET, PP, PVC, papel de parede e assim por diante.
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A Vulcan CC-330 foi projetada para corte automático de vários 
tipos de papel cartão com alta velocidade. Ela é controlada 
facilmente por um computador oferecendo cortes adequados 
através de layouts predefinidos para consistência e fácil uso. 

Com todas as transformações do mercado e o novo normal que se inicia, todas as 
empresas vão passar por desafios e reestruturação de processos. Neste segmento, 
alguns mercados já consolidados apresentaram novas oportunidades. Destacamos 
nestes, o mercado de cartão de visitas (mesmo com todas as soluções digitais, essa é 
uma formalidade ainda corrente), menus de restaurantes e ingressos para eventos. A 



SUPORTE VÁRIOS TAMANHOS DE FOLHA
Perfeita para cortar folhas A3, A3+, SRA3, 
permitindo tamanhos diferentes de cartões 
de visita, ingressos e menus (restaurante, 
etc.).

OPERAÇÃO SIMPLES E SEGURA
Construído em design de cassete de corte, 
para evitar riscos à segurança. Assim que as 
folhas estiverem prontas, um clique para 
iniciar o processo de corte, fácil de operar 
mesmo para iniciantes.

SISTEMA DE CORTE EFICIENTE E ESTÁVEL
As lâminas de corte são auto afiáveis e não 
requerem manutenção. Um conjunto de 
cassete pode cortar 300 mil vezes continua-
mente, ou seja, um cassete de corte pode 
produzir cerca de 100 mil cartões de visita 
padrão.

COMPENSAÇÃO DE MUDANÇA DE IMAGEM
O registro das marcas de corte compensa o 
offset, assegurando que a precisão de corte 
não será afetada por erros de impressão no 
material ou mudanças de posicionamento.

AUTOMAÇÃO COMPLETA
O sistema de alimentação automática de 
folhas oferece um processo totalmente 
automático para o corte de cartões.

CONTAGEM AUTOMÁTICA
O sistema de controle conta e memoriza os 
tempos de corte, para auxiliar o usuário a 
avaliar melhor o uso da faca.

RÁPIDA VELOCIDADE DE CORTE
Corte até 150 cartões de visita por minuto.

CORTE ATÉ 400g/m²
A Vulcan CC-330 pode cortar papel cartão de 
até 400g/m², sem perda da afiação da faca ou 
velocidade.

TAMANHO DE CORTE PERSONALIZADO
Graças ao cassete de corte intercambiável, o 
tamanho de corte do cartão pode ser person-
alizado de acordo com os requisitos do 
usuário.

A Vulcan CC-330 é o equipamento ideal para diversificar ainda mais o seu negócio, além 
de proporcionar elevada produtividade e simplicidade de operação. Robusta, dinâmica e 
flexível, a CC-330 é um equipamento feito sobre medida para sua empresa.
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CC-330

Modelo:       CC-330
Formato de Trabalho:      Folha a Folha
Tamanho de Papel:      A3, A3+, SRA3
Velocidade de Corte (business card per minute):  150 cartões de visita por minuto
Controle da posição de corte:     Detecção da Borda Frontal ou Registro da Marca de Corte
Método de Alimentação:     Rolete Duplo para Alimentação Automática de Folha
Capacidade da Bandeja de Alimentação:   40 folhas 350g/m² ou 50 folhas 300g/m²
Gramatura:       180g/m² a 400g/m²
Tolerância de Corte:      +/- 0,3mm
Humidade:       35%-70%
Voltagem:       110-220V 50/60HZ – 0,5A
Peso:        36KG / 31KG

FICHA TÉCNICA


