
Paragon pomaga w znajdywaniu 
sposobów na polepszenie przebiegu 
procesów technologicznych.

     Łatwy w użyciu
Łatwy w obsłudze interfejs KERI® 
prowadzi operatora przez powierzone 
mu zadania, jednocześnie usprawniając i 
polepszając procesy produkcyjne.

     Maksymalna wydajność
Szybki, dokładnie ustawiony i samo 
dopasowujący się inteligentny system 
cięcia pozwala operatorowi na szybsze 
rozpoczęcie pracy i zwiększenie 
wydajności. Lepsza produktywność i 
przebieg procesu technologicznego 
zwiększą Waszą produkcję i skrócą 
czas jej przygotowywania.

     Optymalny uzysk
System Paragon analizuje wymogi 
każdego zadania jak również 
parametry cięcia aby 
zmaksymalizować szybkość i 
zoptymalizować jakość – dostarczając 
wycięte elementy, które są idealne już 
przy pierwszym podejściu do ich 
produkcji.

     Brak przestojów
Prostota projektu oraz inteligentna 
inżynieria czynią Paragon najbardziej 
niezawodnym na całym rynku 
systemem tnącym. Co więcej, dzięki 
opatentowanej technologii Ever 
Sharp™, zmiana ostrzałki noża 
zajmuje zaledwie kilka sekund, a ich 
żywotność została wydłużona 
trzykrotnie.

Firma GERBER TECHNOLOGY posiada blisko 50 lat doświadczenia w 
dostarczaniu najbardziej zaawansowanych urządzeń krojczych na 
świecie. Wykorzystując to doświadczenie opracowała cutter, który jest 
łatwy w obsłudze, konserwacji i który zapewnia wysoką jakość rozkroju. 
Paragon czyni rozkrój łatwiejszym i wprowadza Waszą firmę na nowy, 
wyższy poziom.

Paragon występuje w dwóch wersjach: LX oraz HX.
Paragon LX zaprojektowany jest aby zapewnić szybki rozkrój krótkich 
serii, również w produkcji w systemie just-in-time. Jest to 
średnionakładowy cutter tnący skompresowany w systemie vacuum 
nakład materiału do 2,75 cm wysokości (mierzonej po zadziałaniu 
systemu vacuum).

Paragon HX jest wysokonakładowym cutterem ze stołem 
przenośnikowym do cięcia wielowarstwowego zaprojektowanym dla 
przedsiębiorstw produkujących średnie i wysokie ilości wyrobów. Model 
ten tnie nakład skompresowanego systemem vacuum materiału do 7,2 
cm wysokości. HX skonstruowano aby zmaksymalizować czas 
działania jednocześnie ponosząc niskie koszty używania przy cięciu 
wielu warstw dziennie dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu, również w systemie wielozmianowym.

Statystyki i raporty.
System Paragon pomaga menadżerom w znajdywaniu sposobów na 
ulepszenie przebiegu procesów technologicznych przy pomocy 
czytelnych statystyk i raportów, typu: całkowity czas rozkroju, przestoje 
produkcyjne, odstępy pomiędzy zadaniami, ilość wykrojonych 
elementów i inne.

Zintegrowana wymiana danych.
Integracja Paragonu z system CAD Gerber AccuMark® i z 
zautomatyzowanymi systemami lagowania pozwala na jeszcze większą 
oszczędność czasu, mniejszą ilość błędów oraz lepsze monitorowanie 
przebiegu pracy. Operator może po prostu zeskanować kod kreskowy 
aby pobrać parametry potrzebne do wykonania zadania. Nie potrzeba 
więc wyszukiwać pliku i ręcznie wprowadzać danych typu liczba warstw 
i rodzaj materiału, co zwiększa wydajność oraz minimalizuje błędy.



Oryginalne części Gerber
Aby utrzymać optymalne warunki pracy, system Gerber potrzebuje części i akcesoriów wysokiej jakości. 
Używając części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych firmy Gerber, można być pewnym, że 
zostały one wyprodukowane dokładnie według specyfikacji producenta. Oryginalne części 
zaprojektowano specjalnie dla urządzeń Gerber przez doświadczonych profesjonalistów.

Zestawiene dostępnych opcji LX HX

System Ever Sharp(TM) x x

Czytnik kodów paskowych x x

Raporty „jednego kliknięcia” x x

Doszczelniacz vacuum x ○

Regulacja mocy Vacuum ○ ○

System chłodzenia noża Vortex ○ ○

Bajtowanie pod vacuum ○ ○

Pojedyncze wiertło z szybkim systemem zmiany ○ ○

Podwójne wiertło z szybkim systemem zmiany ○ ○

System identyfikacji wykrojów ○ ○

Uszczelnienie vacuum ○ ○

Cięcie ciągłe ○ ○

Zapasowy zespół ostrzenia noża ○ ○

Układ przejezdności ○ ○

Interfejs do podajnika jednowarstwowego / synchronizacji stołu taśmowego ○ ○

Pisak ○ ---

System odprowadzania ścinków --- ○

Nóż wleczony ○ ---

(x) standard 
(○) opcjonalnie
(---) niedostępne
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