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SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY

GEMINI - DIGITAL FINISHING SYSTEM FOR SHEETS

This plotter is equipped with integrated sensor reader to assist in 
reading the marks after each sheet is loaded all within a fraction 
of a second. This is done while working in tandem with the cutting 
management software resulting with a cut precision of 0.3mm.

The cutting parameters can be adjusted using the cutting 
management software included, giving the user a simple and smart 
way to operate the unit.
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The Gemini is an automatic sheet feeding and 
cutting system designed to automatically load and 
cut without the need of an operator. 

Equipped with a Graphtec CE6000-40 Plotter, cuts 
can be made on adhesive sheets, silk screen prints, 
shop material prints and digital prints on cardboard.

With a newly designed ramp style loading tray and 
a wheel system, sheets can automatically be loaded 
into the plotter interruption free, cut, then dispensed 
into the catch tray all with ease. 

TWO DIFFERENT 
POSITIONS OF 
CUTTING.
The standard position is used for 
kiss cutting labels. The second 
position is used to break through 
the media to create small packs, 
tags and more.

KOMPAKT AUTOMATIKUS DIGITSTANC GÉP

A DPR GEMINI egy kompakt méretű digitális stanc-
gép mely automatikus adagolórendszerével  

termelékeny megoldást kínál maximum B3 méretű 
ívek digitális formakivágására. 

A GEMINI tálcás ívadagolója elképesztően  
produktívvá teszi a formakivágás folyamatát: beállás 

nélkül, a nyomtatott jeleket automatikusan  
felismerve hiba nélkül dolgozik. 

DPR GEMINI DIGITÁLIS FORMAKIVÁGÓGÉP 

A COREL DRAW, vagy ADOBE ILLUSTRATOR segítségével 
egyszerűen megszerkesztett vektorok azonnal a gépre  
küldhetők: nincs többé várakozás a stancformára: a  
formakivágási munkafolyamat egyszerűvé, gyorssá válik, és  
extrém kis példányszámok esetén is gazdaságos lesz.

CÍMKÉK            DOBOZOK         VÁGOTT KARONTERMÉKEK

KÉT POZÍCIÓBAN HASZNÁLHATÓ 
VÁGÓSZERSZÁM

Formariccelés, vagy átvágás 
esetén a pozició változtatható, így 
növelhetó a vágóléc élettartama.



SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY

In order to guarantee a perfect alignment between feeder, plotter 
and output tray, a custom baseplate is included with the assembly 
ensuring accurate sheet loading for a successful job.
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GEMINI
CUTTING MANAGER
The Gemini Cutting Manager is our own 
proprietary software that will allow you to cut 
lines and paths of a pdf vector graphics.

There are additional functions enabling the 
management of die cutting sheet material, 
using cross cut (Cut through) and dashed 
cut features, so that greeting cards, POS and 
packaging board material may be also cut.

Tray fixing
Aluminum supports for 

plotter feet

Gemini is equipped with two 
handles that allows you to easily 
move the machine.

EASY TO MOVE

For A4 and letter format we 
have created an adapter that 
keeps the sheets perfectly 
aligned in the right position.

ADAPTER FOR 
A4/LETTER

With this newer version of the Gemini, we have perfected the art 
of cutting small boxes.

We’re making it much easier to perform real creases along with 
the classic half-cut using a creasing tool. This is a real plus for an 
increasingly high-performance finisher.

NO MORE SIMPLE BOXES

Small packaging

Label sheets

Tags

PONTOS KIVÁGÁS 
 
Egy SRA3 ív akár 40 mp alatt elkszülhet:
KIvágás, formariccelés, perforálás egy menetben 
elvégezhető. Címkés, kisméretű karon dobozok,  
formakivágott reklámtermékek, egyedi nyomdai 
munkák gyárthatók kivérelesen egyszerűen.

A/4 ADAPTER 
Kis méretű ívek  

feldolgozása is könnyen  
lehetséges a mellékelt adapter 

segítségével.

GEMINI CUTTING MANAGER SZOFTVER 

A formakivágáshoz szükséges vektor fájl 
elgyszerűen előkészíthető COREL, vagy 
ILLUSTRATOR szoftverben. Az elkészült  

állomány alapján a Gemini Cutting 
menager elvégzi a kivágást a kivánt 
pozícióban, 1/10 mm pontossággal!

DPR GEMINI finiser specifikációk
Kivágás sebessége 1320 mm / mp

Sebesség Max: 50 cm/s
Ívhossz 279-500 mm
Ív szélesség: 210-350 mm
Regisztráció: 2 vagy 4 optikai jel
Pontosság: 1/10 mm
Bemeneti fromátum: Vektoros PDF  (Corel v. Adobe Illustrator)
Munkamódok: riccelés, kivágás, biegelés, perforálás
Szoftver interfész Windows (8,10)
Kapcsolat: USB
Kontúrvágás technológia HPGL vektor kompatibilis
Vágókések edzett karbidhegyű kések 30,45, 60 fokos heggyel
Elektromos rendszer 100-240 VAC 900 Watt
Garancia 12 hónap

Mini biegelőfej (opció)

MÉRETEK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS VIDEÓ:  www.acius.hu


