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Y-MQ-320 Die Cutting Machine  

Máy cắt giấy Model Y-MQ-320 

 
1. Thông số kỹ thuật chính/ Main Technical Parameter:  

 

Model Y-MQ-320 

Tốc độ cắt/ Die cutting speed: 20-200times/min 

Đường kính cuộn tối đa/  

Max. Unwinding diameter 

450mm 

Chiều rộng nguyên liệu tối đa/ 

Max. Web width 

320mm 

Chiểu rộng cắt tối đa// 

Max. Die cutting width: 

300mm 

Chiều dài cắt tối đa/ 

Max. Die cutting length 

290mm 

Công suất Động Cơ Chính/ 

Main motor power: 

2.5kw 

Công suất điện áp cung cấp/ 

Power supply voltage: 

380v±10% 

Trọng lượng Máy/ 

Machine weight 

About 1800kgs 

Kích thước/ 

Dimensions 

2900* 1100 * 1500mm 

 

 

2. Các đặc tính tiêu chuẩn/ Characteristics: 

Đây là một loại của Máy dập phẳng có độ chính xác cao. Giấy đưa vào được kiểm 

soát bởi động cơ Servo. Có 03 mắt quang điện đảm bảo nguyên liệu chạy 

thẳng.Trên máy có thể cùng lúc thực hiện nhiều chức năng khác nhau như Bế sản 

phẩm, Bóc phế, cắt tờ hoặc cuốn cuộn 

Máy này thích hợp cho việc bế cắt nhãn decal, nhãn film và nhãn laser chống giả. 

Nó là thiết bị lý tưởng phụ trợ cho máy in Flexo, màn hình máy in, máy in nổi.  
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This is a kind of flat-bed die cutting machine with high precision. The paper-

going is controlled by servo motor. The three photoelectric eyes do the web-

guiding job. die cutting, laminating, waste rewinding, paper sheeting or 

rewwinding can be finished in the process, the machine is applicable to die cut 

self adhesive labels, dacron film labels and laser anti-false labels, it is an ideal 

auxiliary of flexo printing machine, screen printing machine, relief printing 

machine and so on. 

 

 

3. Nhãn hiệu thiết bị điện/ Electrical brand: 

 

Mục/ Item: Nhãn hiệu/ 

Brand: 

Xuất xứ/ Origin Số lượng 

Màn hình cảm ứng  

Touch screen 

Schneider 

 

Pháp 

France 

1 cái/ 1 pcs 

Bộ biến tần 

Inverter 

Schneider Pháp 

France 

1 bộ/ 1 set 

Bộ điều khiển 

PLC 

Mistubishi Nhật Bản 

Japan 

1 bộ/ 1 set 

Động cơ Servo 

Servo motor 

Yaskawa Nhật Bản 

Japan 

1 cái/ 1 pcs 

Bộ cảm biến 

Registration sensor 

Leuze Đức 

Germany 

1 bộ/ 1 set 

Các nút bấm 

Buttons 

Schneider Pháp 

France 

6 cái/ 6 pcs 

Rơ le nhỏ 

Small relay 

Omron Nhật 

Japan 

1 cái/ 1 pcs 

 

 

4. Cấu trúc máy tiêu chuẩn/ Machine configurations: 

a. Trục nhả cuộn đường kính 3inch (76mm) gắn liền trên thân máy, có chức năng nở 

trục bằng khí nén. 

Online unwinder with 1pc 3” (76mm)  unwinder air shaft 

b. Trục thu cuộn đường kính 3inch (76mm) gắn liền trên thân máy, có chức năng nở 

trục bằng khí nén. 

       Online rewinder with 1pc 3” (76mm)  rewinder air shaft 

c. Một đầu cắt với 1 bản dao cắt phía trên, 1 bệ dao cắt dưới 

       One die cutting head with 1pc upper die cutting plate, 1pc die cutting bed plate 

d. Một bộ phận cuốn liệu phế 

       With one matrix rewinder 

e. Một đầu cắt tờ và khu vực để nối nguyên liệu 

With sheeting station and receiving plate 

f. Hai cảm biến an toàn dùng để bảo vệ phía trước đầu cắt  

With 2pcs sensor for security in front of die cutting station 

g. Một cảm biến “Leuze” để điều chỉnh khớp vị trí 
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         With 1pc Leuze registration sensor 

h. 2 sensor chỉnh hướng liệu. 

With 2pcs web guiding sensor 

   i.    Bao gồm bộ ép màng phủ 

         Includes  laminator 

   j.    Bao gồm trục chia line (2line) 

                     Includes the line divider (2 line) 

 

5. Các option khách hàng có thể lựa chọn thêm/ Option 

a. Ép kim/ Injection needle 

b. Đục lỗ/ Punch a hole 

c. Bộ ly hợp thu phế/ thu cuộn 

Waste rewinding magnetic brake & clutches/ Rewinding magnetic brake & 

clutches 

 

 

 

 

 

 

  


