
1 Tietoa laitteen valmistajasta, maahantuojasta ja asiakkaista

PERFECTA Schneidemaschinenwerk GmbH Bautzen, Schäfferstr. 44, 02625 Bautzen, Germany 

PERFECTA on yksi maailman johtavista paperileikkurivalmistajista. PERFECTA on valmistanut leikkureita Sak-
sassa jo vuodesta 1896 lähtien.

VALMISTAJA

PERFECTA-LEIKKUREITA on maailmassa tuhansia. Grafinet on toimittanut kymmeniä PERFECTA-leikkausjärjes-
telmiä moninaisiin painotaloihin ympäri Suomea.

TYYTYVÄISTEN ASIAKKAIDEMME joukossa on merkittäviä toimijoita kuten turvataloja, jotka ovat valinneet 
PERFECTA-leikkausjärjestelmän äärimmäisen tarkan seulan jälkeen. Tässä muutamia PERFECTA-asiakkai-
tamme:

• Elfving Oy, PERFECTA 115 TS
• Picaset Oy, PERFECTA 92 TS
• EPP Pack Oy / Carccu PERFECTA 115 TS
• Grano Oy, PERFECTA 115 TS
• Kopio Niini Oy, PERFECTA 115 HTVC
• Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PERFECTA 115 TS
• Aksidenssi Oy, PERFECTA 115 SE
• Brandfactory Oy, PERFECTA 115 TS ja Perfecta 168 TS
• N-Paino Oy, PERFECTA 115 SE
• Ai-Ri Offset Ky, PERFECTA 92 TS
• Gemalto Oy, PERFECTA 132 TS
• Kirjoprint Oy, PERFECTA 115 TS
• Reprotalo Oy, PERFECTA 115 TS
• Picaset Oy, PERFECTA 76 HTVC
• Pekan Offset Oy, PERFECTA 92 HTVC
• Postituspojat Oy, PERFECTA 92 HTVC
• AJS-Team, PERFECTA 92 HTVC
• M&P Paino Oy, PERFECTA 92 HTVC
• Metso Oy, PERFECTA 92 HTVC
• Hypap Oy, PERFECTA 76 UC
• Baltic Works, PERFECTA 115 UC
• Rannikon Laatupaino Oy, PERFECTA 92 HTVC
• Mainos Oilio Oy, PERFECTA 168 HTVC

YLI 200 TYYTYVÄISTÄ ASIAKASTA, MUKAANLUKIEN:

ASIAKKAAMME

GRAFINET OY, Koivuhaantie 16, 01510 Vantaa, 0404 178 331, www.grafinetoy.fi 

GRAFINET on graafiselle alalle omistautunut perheyritys. Olemme palvelleet graafisen alan yrityksiä ammattitai-
toisella ja tunnollisella asenteella  jo vuodesta 1990 lähtien. Henkilöstöllämme on pitkäaikainen kokemus graafi-
sen alan laitteiden toimittamisesta ja ylläpitopalveluista.

MAAHANTUOJA
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”Parhaan hinta-laatusuhteen takia 
  valitsimme leikkureiksemme Perfectat”

Asiakkaamme kertovat

BRAND FACTORY on Pohjoismaiden johtava yritys 
brändien profiloinnissa ja visuaalisen viestinnän alalla. 
Brand Factoryssa on yli 480 työntekijää ja yrityksen 
liikevaihto on noin 86 miljoonaa euroa.

BPERFECTA 168 TS JA PERFECTA 115 TS
Brand Factory halusi korvata Espoon tuotantolaitok-
sensa vanhat 115 cm ja 168 cm arkkileikkurit uusilla 
samanformaattisilla leikkureilla. Leikkurit tulivat pääo-
sin tarratuotantoon ja PVC-muovin leikkaamiseen sekä 
mainospahvin ja erilaisen kartongin arkittamiseen ja 
leikkaamiseen.

”Kilpailutimme leikkuritoimittajat ja päädyimme 
valitsemaan parhaan hinta-laatusuhteen takia to-
imittajaksi Grafinetin ja laitteiksi PERFECTAT”, 
kertoo Jari Venäläinen, Brand Factoryn tuotannon 
esimies. “Valintaan vaikutti myös se, että saamme 

keskitetysti kaikki palvelut samasta talosta, kuten esi-
merkiksi huollot, vuositarkastukset, varaosat, lisäterät 
ja puhdistusaineet”, jatkaa Venäläinen. “Pienempi 
PERFECTA on näppärämpi tarrojen leikkaamisessa 
ja isompaa käytetään taas enemmän raakamateriaalin 
arkituksessa”, lisää Venäläinen.

”On hienoa kun kaikki toimii kosketusnäytöltä, kuten 
tallan-ohjaus. Muutenkin PERFECTA on todella help-
pokäyttöinen, tarkka ja nopea”, kertoo Kurt Palmroos, 
Brand Factoryn Perfecta 115 TS -leikkurin käyttäjä. 
“Pitkässä sarjassa puristusautomaatti toimii hyvin, 
jolloin eri tilanteessa automatiikka antaa eri puristus-
voiman”, jatkaa Palmroos. ”Tasainen leikkuupöytä 
helpottaa arkkien käsittelyä ja 3 mm PVC-muovin leik-
kaamisessa täysautomatiikka on ihan loistava”, päät-
tää Palmroos.

BRAND FACTORY
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1. AUKOTON LEIKKUUPÖYTÄ 

PERFECTA - Yläpuolinen takavasteen ohjaus

10 TÄRKEINTÄ SYYTÄ VALITA PERFECTA

KILPAILIJA - Takavasteen hihna keskellä pöytää

• Yläpuolinen takavasteen ohjaus mahdollistaa 
sileän leikkauspöydän

• Ei kuluvia osia
• Pöytä pysyy vapaana pölystä ja epäpuhtauksista
• Helpompi arkkien käsittely
• Ei alimmaisten arkkien likaantumista ja repeilyä
• Vakaampi pöytä

• Takavasteen hihna-aukko keskellä pöytää
• Takavasteen hihna kuluu ja venyy
• Lika ja poly aiheuttavat ongelmia
• Hankalampi arkkien käsittely
• Epävakaampi pöytä

2. TARKKA JA KESTÄVÄ TAKAVASTEEN VOIMANSIIRTO 

PERFECTA - Takavasteen voimansiirto servomoottorilla KILPAILIJA - Takavasteen voimansiirto kuularuuvilla

• Kulumaton ja likaantumaton takavasteen voiman-
siirto sijaitsee pöydän yläpuolella

• Voimansiirto nykyaikaisella ja tarkalla servomoot-
torilla, ei jarruja, ei kulumista

• Tarkka takavasteen sijainnin valvontajärjestelmä
• Törmäyksen sattuessa säätää automaattisesti 

takavasteen mitan 0,01 mm tarkkuudella 

• Takavasteen voimansiirto sijaitsee aukollisen 
pöydän sisällä, jonne kerääntyy likaa ja pölyä

• Voimansiirto invertteriohjatulla kuularuuvilla, 
tarkka lähestyminen ainoastaan jarrun avulla 
(kuluminen)

• Vanhentunut invertteriohjaus
• Taajuusmuuntajan rajallinen käyttöikä
• Törmäyksen sattuessa aiheuttaa mittavirheen

3. TASAINEN TALLAN OHJAUS 

PERFECTA - Keskitetty tallan hydraulinen ohjaus KILPAILIJA - Ei-keskitetty tallan hydraulinen ohjaus

• Tasainen tallan puristuspaine keskitetyn hydrau-
lisen ohjauksen avulla

• Optimaalinen tallan puristuspaine kummallakin 
kidan sivuilla

• Hydraulisylinteri sijaitsee leikkurin toisella sivulla
• Monet liikkuvat nivelet aiheuttavat epätasaisen 

tallan puristuspaineen jakautumisen
• Matalammat leikkuupinot vaikeiden materiaalien 

kohdalla
• Tarve käyttää suurempaa pusristuspainetta
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4. KESTÄVÄ JA TEHOKAS TERÄN OHJAUS

PERFECTA - Vinohampaiset hammaspyörät KILPAILIJA - Matoruuvi

• 35 % suurempi leikkuuvoima vinohampaisten 
hammaspyörien avulla

• Pienempi energian kulutus
• Pienempi huollon tarve ja pidempi käyttöikä

• Matoruuvi aiheuttaa tehonhäviötä leikkaukseen
• Suurempi kitka, aiheuttaa kulumista ja osien 

lämpenemistä
• Rajallinen käyttöikä, kalliit korjauskustannukset

5. HELPPOPÄÄSYINEN YLIKUORMITUSSUOJA

• Vankka terämekanismi ylikuormitussuojalla
• Helposti vaihdettavissa oleva laajennusrengas
• Magneettinen kytkin takaa tasaisen leikkaustehon 

riippumatta lämpötilasta

6. HELPPO TERÄNVAIHTO

• Turvallinen ja nopea teränvaihto 5 minuutissa 
koneen etupuolelta teränsuojuksen ja säätöohjai-
mien avulla ilman terän nostamista

• Ehkäisee loukkaantumisia ja terävahinkoja

7. KAKSOISJÄYKISTETTY RUNKO

• Yhtenä kappaleena valettu, kaksoisjäykistetty 
runko 

• Suuunniteltu kovaan käyttöön erilaisille vaativille 
materiaaleille

8. MODERNI KÄYTTÖLIITTYMÄ

• Kaikki leikkurin perustoiminnot yhdestä näkymästä, 
ei tarvetta hyppiä näkymästä toiseen

• Käyttöjärjestelmänä teollisuuden Windows CE
• 18,5″ kosketusnäyttö, suomenkielinen käyttöliittymä

9. AVOIN JÄRJESTELMÄ

• Laadukkaat standardikomponentit, saatavuus 
taattu

• Avoin järjestelmä, JDF-tuki, liitettävissä kaikkiin 
työnkulkuohjelmistoihin CIP3/4 kautta

• Pienemmät ylläpitokustannukset

10. GRAFINET YLLÄPITO

• Grafinetilta toimivat ja ammattitaitoiset huolto- ja 
ylläpitopalvelut

• PERFECTA-leikkureilla alan parhaat takuuehdot
• Huolto ja turvatarkastukset kaikille leik-

kurimerkeille

12 KK
GRAFINET 
TAKUUTM

Paperi- ja paperin jälkikäsittelykoneiden 
turvallisuusvaatimukset

TM

Grafinet Oy


