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Valiani Ultra

- elektronische passe-partoutsnijmachine
- maximum snelheid van de snijkop: 300 mm/sec
- steeds perfecte passe-partouts
- zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen (gemakkelijker dan een tafelmodel of pneumatische passe-partoutmachine !)
- u ontwerpt en snijdt zelfs multi-opening passe-partouts in seconden
- snijdt tot 5mm dik passe-partout of museumkarton, waardoor u automatisch ook vaker extra dik karton zal aanbieden en verkopen
- de speciale foamboard snijkop snijdt schuimkarton tot 5mm dikte
- de overschakeling van gewoon naar dik karton wordt moeiteloos door de computer gecorrigeerd
- dubbele en driedubbele passe-partouts worden in één enkele bewerking gesneden, waardoor u een enorme tijdwinst boekt
- voor grote en kleine series, kan de software een groot vel karton optimaliseren, zodat u een minimum aan afval over houdt
en waarbij het snijden volledig automatisch gebeurt
- kan ook de buitenmaat snijden, waardoor u uw afval karton gemakkelijker kan verwerken
- geleverd met een grote bibliotheek van vormen en figuren, die u zelf eindeloos kan uitbreiden via een tekenprogramma (CorelDraw)
- de recentste software laat u onmiddellijk letters uitsnijden- ideaal ter gelegenheid van huwelijken, geboorte, etc…
- u kan nu ook een snijschema maken om verschillende passe-partouts in één bewerking te laten snijden uit een groot vel
- nieuw sinds 2007 - “i-Heads” : u heeft keuze uit 6 verschillende snijkoppen, waarvan één naar keuze meegeleverd wordt:
> snijkop 40° waarmee u nog steeds de allerfijnste decoraties kan blijven snijden - uniek voor Valiani !
> snijkop 45° voor meer dieptezicht aan elke passe-partout
> snijkop 90° voor een rechte uitsnede als opening of als buitenzijde
> embossing kop voor het indrukken van zeer subtiele decoraties in het karton
> MatStylus penhouder voor extra decoraties (figuren, letters, etc...)
- het manueel wisselen van de snijkoppen is zeer eenvoudig en gebeurt in seconden...
- Cami installeerde reeds meer dan 75 computergestuurde Valiani machines in de Benelux !

electronische pp-machines
in de Benelux

Valiani Future/Plus
Valiani Supreme
Valiani CMC/Ultra

