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TPS Digital Cutting Machine X7 

Established on Tradition, 
Excellent on Quality. 

Edustaja Suomessa:

Finn-Fold Oy
Porttikaari 16
01200 Vantaa

Puh. +358 9 53036340
Mob. +358 40 5349734
sales@finnfold.fi
www.finnfold.fi



   X7 digital cutting machine adopts self-developed professional cutting CAM software, with 
functions of tabletop compensation, automatic edge-finding and positioning, over cutting 
optimization, multi-task and multi-station cycle cutting, small vision positioning, large vision 
positioning, projection positioning, laser mapping positioning, parametric drawing modules, 
national standard database, cost estimation, file management, etc.

  X7 digitaalisen tasoleikkurin TPS:n itse kehittämä CAM leikkausohjelmisto sisältää 
edistyksellisiä toimintoja, kuten työstöpöydän tasauksen, automaattisen reunan 
havainnomisen ja paikannuksen, ylileikkauksen optimoinnin, monitehtävä ja 
moniasema jaksottaisen leikkauksen, pienen ja ison kuvan paikannuksen, 
projektoripaikannuksen, laser-kartoituspaikannuksen, piirustusmoduulit muuttujilla, 
kustannusarviomallipohjan, tiedostohallinnan ja muita tasoleikkurin käyttöä helpottavia ja 
nopeuttavia toimintoja.



Configurations and function selection

Configurations
Kokoonpanot

Features 

Main technical parameters

ltem 

Equipment power / Teho

Vacuum pump power / Alipainepumpun teho

Capacity / Sähkö

Overall dimension / Kokonaismitta

Work area / Työstöalue

Max material size / Materiaalin maksimikoko

Max material processing height / Maksimi korkeus

Beam height / Puomin korkeus

Max moving speed / Maksimi siirtymänopeus

Servo motor qty / Servomoottoreiden määrä

Weight / Paino

O Main frame 
Päärunko

o Laser tool calibration system 

o Double sides safety anti-collision device

o Safety light sensor system

O              Automatic feeding device 

O Air pump

• Head     □ Single head □ Double heads □ Three heads

• Top camera

• Projector

• Tools 

O Standard control software 

o Tabletop height compensation function

0 Automatic edge-finding and positioning function 

O Prevent over-cutting function 

o Multi-task and multi-station cycle cutting function

o File management system

• Small vision positioning system

• Large vision positioning system

• Projection positioning system 

• Laser mapping positioning function

• Parametric drawing modules (seals and gaskes industry) 

• National standard database (seals and gaskets industry) 

• Cost estimation template (seals and gaskets industry)

Parameter 

2.5kw 

7.5/8.6 kw 

380V 3 phase 

4040x3273x2630mm 

1600x2500mm 

1700x3000mm 

35mm 

60mm 

72m/min. 

6pcs for 2 cutting heads, 7pcs for 3 cutting heads. 

1500Kg 

X9 
Working Area: 
3200 x 3200mm 

XB 
Working Area: 
2100 x 3200mm 

X7 
Working Area: 
1600 x 2500mm 

X3 
Working Area: 
1300 x 1300mm 
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Työkalun laser-kalibrointijärjestelmä

Molemminpuolinen törmäyksen estävä turvalaite

Turva-anturijärjestelmä

Automaattinen syöttölaite

Alipainepumppu

Moduuli Yksi Kaksi Kolme

Työkalut

Projektori

• Independent milling system (including imported spindle and vacuum cleaning system) 
Itsenäinen jyrsintäjärjestelmä (sisältää karan ja imujärjestelmän)

Yläkamera

Hallintaohjelmisto

Työstöpöydän tasaustoiminto

Automaattinen reunan havainto ja paikannustoiminto

Ylileikkaamisen estotoiminto

Monitehtävä ja moniasema jaksottainen leikkaustoiminto

Tiedostohallintajärjestelmä

Pienen kuvan paikannusjärjestelmä

Ison kuvan paikannusjärjestelmä

Projektoripaikannusjärjestelmä

Laser-kartoituksen paikannusjärjestelmä

Piirustusmoduulit muuttujilla (tiivisteteollisuus)

Kansallinen standarditietokanta (tiivisteteollisuus)

Kustannusarviomallipohja (tiivisteteollisuus)

Toiminnot

Kokoonpano- ja toimintovalikoima o Standard configuration • Optional configuration 

o Standardi kokoonpano  • Valinnaiset varusteet

Models and working area 

ofXseries  

X sarjan mallit ja 

 työstöalueet 

Tekniset parametrit



Tabletop height compensation function
Työstöpöydän tasaustoiminto

The fiatness of the tabletop is detected by a high--precision distance detector, and the tabletop is corrected in real time by software to avoid 
the inconsistent cutting depth caused by the inconsistency between the tabletop and the tool drop, ensuring perfect cutting result. 

Työstöpöydän tasopinnan tasaisuus tarkkaillaan korkean tarkkuuden etäisyysmittarilla, jonka arvot ohjelmisto käyttää 
korjaamaan työstöpöydän tasaisuuden reaaliajassa. Tällä eliminoidaan korkeuden ailahtelut työstöpöydän tasopinnan ja 
työkaluterän kärjen välillä, josta tuloksena on täydellinen työstöjälki.

Automatic edge-finding and positioning function 
Automaattinen reunan havainnointi- ja paikannustoiminto

The CCD camera captures the image in real time, and the pattern deformation law is obtained by identifying the marker point, and the original 
contour pattern is optimized according to the deformation amount to get high accuracy cutting result. 

A. Support as many formats as AI, PDF, EPS, DXF, PL T, TPS, etc. 
B. Bitmap vectorization function, smoothing algorithm and mutation point modification. 
C. Recognize registration marks lntelligently and distinguish the layer automatically according to the shape and the color of the graphic during

importing the graphic. 
D. Shapes of registration marks such as circle, square or cross for users' choice.
E. Precise positioning, accuracy of repeated positioning is within 0.1 mm. 
F. The requirement of environment is not high, positioning can aisa be implemented in the case of insufficient light. 

OVER-CUTTING AT INNER-ANGLE. PROVENT OVER-CUTTING AT INNER-ANGLE. 

CCD kamera tallentaa kuvion reaaliajassa. Kuvion muodonmuutos saadaan 
tunnistamalla merkkipisteet, mistä alkuperäiset kuvion ääriviivat  optimoidaan 
muodonmuutoksen määrällä, jotta saadaan korkean tarkkuuden 
leikkaustuloksen.
A. Tukee tiedostomuotoja kuten AI, PDF, EPS, DXF, PLT, TPS.
B. Bittikartan vektorointitoiminto, tasoitusalgoritmi ja muutospisteen
mukauttaminen.
C. Tunnistaa rekisteröintimerkit älykkäästi ja erottaa tason automaattisesti
grafiikan muodon ja värien mukaan grafiikan tuonnin aikana.
D. Rekisteröintimerkit voivat olla käyttäjän valinnan mukaan ympyrän,
neliön tai ristin muotoiset.
E. Tarkkuus toistuvassa paikannuksessa on 0,1 mm.
F. Paikannusta voidaan toteuttaa myös heikosti valaistuissa tiloissa.

Prevent over-cutting function
Ylileikkaamisen estotoiminto 

Preventing inner angles break cutting, recovering 

graphic' s outline maximally. 

      Noudattaa kuvion ääriviivät maksimaalisesti ja 
estää sisäkulmien ylileikkaamisen.

Cost estimation template
Kustannusarviomallipohja

This estimation system includes the materia! density, materia! thickness, raw materia! east, production east, development east and quantity 
of the processing graphics ( can be freely architected into the accounting project, and the interval price can be set), which is convenient for the 
user to perform east accounting. 

       Kustannusten arviointijärjestelmä sisältää tiedot materiaalin tiheydestä, paksuudesta, raaka-ainekustannuksista, 
tuotantokustannuksista, kehityskustannuksista, käsiteltyjen kuvien kustannuksista ja määristä, jotka voidaan luoda laskuprojektiin ja 
hinnat voidaan määritellä. Tämä toiminto helpottaa käyttäjää töiden kustannuslaskennassa.

File Management System
Tiedostohallintajärjestelmä

X7 CAM software for sealing industry can manage the processed documents including file name, processing time, quantity, materials, 
batches, etc., and generate barcode or QR code, which can be quickly called out by scanning code. lt is convenient for future re--processing, and 
aisa manages the history of processed documents, which greatly facilitates the user's management of processed documents. 

      Tiivisteteollisuudelle kehitetty X7:n CAM ohjelmisto käsittelee suoritettuja tiedostoja, joiden nimi, suoritusaika, määrä, materiaali 
ja erä voidaan generoida viiva- tai QR-koodiin ja kutsua uudelleen koodia skannaamalla. Töiden uudelleen avaaminen tiedostojen 
historiasta helpottuu ja pelkistää käyttäjän suoritettujen töiden hallintaa.



Large Vision Positioning System
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Since the flexible material may be deformed by the factors such as 

Projection Positioning System 

s 

In actual cutting process, it is difficult for users to accurately 
align the material with the cutting pattern. This system can project the 
cutting pattern on the processing table with 1 :1, which is convenient 
for users to feed the alignment. The user can also place the irregular 
material into the projection area for the alignment rutting, which 
greatly improves the utilization of the material. 

Suurkuvan paikannusjärjestelmä

temperature, humidity, Ink, pressure, stretching, wrinkles, etc., the 
original document outline cannot be used to accurately cut the actual pattern, 
we use the function of the high-preasion camera' s real-time shooting and 
contour exlraction, thus to accurately identify and extract real-time work piece 
image contours for precise nesting. It 1s especially used in advertising printing 
and garments Industries. 

     Useat tekijät kuten lämpötila, kosteus, muste, paine, venyminen ja 
rypyt voivat aiheuttaa joustavan materiaalin epämuodostumisen. Siinä 
tapauksessa alkuperäisen tiedoston ääriviivat eivät ole samassa 
kohdassa materiaalin kuvion kanssa. Korkean tarkkuuden kameran 
reaaliaikainen kuvaaminen ja ääriviivojen uuttaminen saavat aikaiseksi 
reaaliaikaisen kuvion ääriviivojen tarkan tunnistamisen ja niiden 
täsmällisen asettamisen. Tämä toiminto käytetään erikoisesti 
suurkuvatuotannossa ja tekstiiliteollisuudessa.

 Järjestelmä helpottaa leikkauskuvion kohdistamisen 
leikattavaan materiaaliin. Projektori näyttää leikkauskuvion 
suhteella 1:1 työstöpöydällä ja auttaa näin käyttäjää laittamaan 
materiaalin kohdilleen. Samaten projektoripaikannusjärjestelmällä 
voidaan vähentää materiaalihukkaa.

Projektoripaikannusjärjestelmä

Cutting dislocation
Leikkaussiirros

Original Contour line
Alkuperäinen ääriviiva

Cutting dislocation
Leikkaussiirros
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Vac-Sorb Almag alloy platform

Imupöytä Almag metalliseosalustalla

X7 digital cutting machine uses an advanced conveyor system to achieve 
continuous automatic materia! feeding, and the theoretical cutting length is unlimited. 
We adopted high-strength honeycomb aluminum adsorption tabletop with six-zone 
independent adsorption structure with good flatness and no deformation. lt adopts cut
resistant 4mm thick imported felt with good permeability, good wear resistance and 
long service life. The machine works with a strong power vacuum pump to ensures 
superior adsorption during processing products. 

 X7 digitaalisen tasoleikkurin edistyksellisen kuljetinjärjestelmän avulla 
voidaan suorittaa jatkuvaa automaattista materiaalin syöttöä ja teoreettisesti 
leikkuupituus voi olla rajaton. Imupöydän taso on jaettu kuuteen itsenäiseen 
imuvyöhykkeeseen. Taso on lujarakenteista alumiinista kennoa, joka takaa 
erinomaisen työstöpöydän tasaisuuden ilman epämuodostumia. Viiltoille 
vastustuskykyinen 4 mm paksu huopamatto on läpäisevyys- ja kulutuskestävä, sekä 
sillä on pitkä käyttöikä. Voimakas alipainepumppu takaa erinomaisen imukyvyn 
työstöjen aikana.

Fiber laser tools calibrating device

Kuitulaserilla varustettu työkalujen  
kalibrointilaite

Quick and easy automatic tool calibration system: Adopting fiber laser sensor to 
accurately detect the tool which greatly improves the efficiency of calibration. 

        Nopea ja helppo automaattinen työkalujen kalibrointijärjestelmä, joka 
kuitulaserianturin avulla tunnistaa työkalun kärjen erittäin tarkasti ja tehostaa 
korkeuden säätämistä.

Safety anti-collision mechanism 

Törmäyksen turvaestomekanismi 

TPS digital cutting machine is equipped with a mechanical anti-collision mechanism with a 
safety light curtain sensor to prevent the device from damaging personnel during high-speed 
operation. 

     TPS digitaalisen tasoleikkurin turvallinen käyttö työstön aikana on varmistettu 
törmayksen estomekanismilla ja valoverhoanturilla.

Tools storage 

Työkalujen teline 

Humanized tool storage cabinet can display common-used tools and cutting heads 
to rapid replacement conveniently. 

     Yleisesti käytettyjen työkalujen ja leikkauspäiden teline edesauttaa 
nopeuttamaan työkalujen vaihtoa.

Laser mapping positioning function 

Laser-kartoitus ja paikannusjärjestelmä

Users can use the laser mapping and positioning function to map 
various shapes of the materia!, and the user can place the processed 
pattern into the range of the measurement and shape for precise cutting, 
which greatly improves the utilization of the materia!.

  Kartoitus- ja paikannustoiminnolla kartoitetaan ja paikan-
netaan materiaalin erilaiset muodot, joihin voidaan sijoittaa 
leikkurin työstämään mittojen mukaisen uuden kuvion ja 
näin parantamaan huomattavasti materiaalin hyödyntämistä.



Ultra-frequency electric 
oscillating tool
Elektroninen oskilloiva työkalu
Applieable to eutting all kinds of eorrugated, 
eardboard, KT board, gray board, eomposite materials, 
ele. 

Ultra-frequency pneumatic 
oscillating tool 
Pneumaattinen oskilloiva työkalu

Applieable to eutting seal parts and gaskets materia! sueh as 

asbestos board, asbestos free board, PTFE, rubber board, 

fluorine rubber board, siliea gel board, graphite board, graphite 

eomposite board, ele 

Wheel cut tool 

Pyörivä leikkaustyökalu 

Applieable to eutting wide variety of flexible materia! sueh as 

UV fabrie, earbon fabrie, glass Fabrie and textiles, ele. 

Universal tool mcx:lule 
Universal too l  module 

and tool unit 

Non- oscillating tool 
Leikkaustyökalu (vetoterät)

Applieable to eutting a wide variety of flexible materia! less 

than 3mm thiekness. 

Multi-angle V-Cut tool 
Monikulmainen V-Cut työkalu

lt ean make V-eut angles of 0° , 15° , 22.5° , 30° and 
45° for eardboard less than 20mm thiekness 

Creasing tool 
Nuuttaustyökalu 

Creasing tools are used in paekaing industry for making eartons 

and boxes of eorrugated board, eardboard and pp hollow board, 

ele. 

 Kiss-cut Tool 
Ritsaustyökalu

Applieable to all kinds of stiekers, Vinyl, engineering refleetive film, 

ele. 

lndependent milling system 
(including imported spindle and vacuum 

cleaning system)
Itsenäinen jyrsintäjärjestelmä (sisältää 
karan ja imujärjestelmän) 

lt ean eut aerylie, aluminum eomposite panel and MDF, ele. in 

20mm thiekness.  

Työkalumoduuli Työkalumoduuli ja 
työkaluyksikkö

Soveltuu erilaisten aaltopahvimateriaalien, Foamcore 
levyjen, harmaakartongin, komposiitin ja muiden 
vastaavien materiaalien leikkaamiseen.

 Soveltuu tiivistemateriaalien leikkaamiseen, mm. asbesti 
ja asbesti vapaa materiaali, PTFE, kumi, fluori- ja 
silikonikumi, grafiitti ja grafiittikomposiitti.

Soveltuu laajan valikoiman joustavien materiaalien 
leikkaamiseen, kuten UV-, hiilikuitu ja lasikuitukankaat, 
sekä erilaiset tekstiilit.

Leikkaa akryylia, alumiinikomposiittia ja MDF levyä, jotka  
paksuudeltaan voivat olla maksimissaan 20 mm.

Leikkaa laajan valikoiman joustavia materiaaleja, jotka 
paksuudeltaan voivat olla maksimissaan 3 mm.

V-cut leikkaa maksimissaan 20 mm paksuun aaltopahviin
0°, 15°, 22,5°, 30° ja 45° kulmia.

Tarkoitettu kartongin ja aaltopahvin nuuttaukseen. 
Yleisemmin käytössä pakkausten ja POS  myyntitelineiden 
tekoon.

Soveltuu tarra-, teippaus-, vinyyli- ja muihin vastaaviin 
materiaalien leikkaamiseen. 
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Tulostuksen ja leikkauksen työnkulku
  TPS digitaalinen tasoleikkuri optimoi "suunnittelu-tulostus-leikkaus"-prosessia, minimoimalla virheet, 

maksimoimalla säästettyä aikaa ja minimoimalla materiaalihukkaa älykkäällä ladonnalla. Tasoleikkurissa on 
seuraavat erikoistoiminnot: automaattinen reunan paikantaminen; leikkauspolun identifionti ja jäljittäminen; 
tiedostohallinta: materiaalin kulutuksen laskeminen, nopea kustannuslaskenta ja tarjouspohja; TPS 
leikkausohjelmisto voi muodostaa yhteyden suoraan RIP ohjelmistoon, luoda vastaavan leikkauspolun ja 
välttää käsin piirtämistä, mikä auttaa paino- ja suurkuva-alan ammattilaisia parantamaan tehokkaasti 
kilpailukykyään.

Suunnittelu / Design 

Leikkaus / Cut 

Tulostus / Print 

Workflow of Printing and Cutting 

TPS digital cutting machine optimizes the industry process of existing "design--print--cut" to minimize errors, 
maximize saving time and minimize materia! waste with smart typesetting. The machine is with following special 
functions: automatic edge-finding to match cutting; cutting path identification and tracing; file  management; 
materia! consumption calculation, quick east accounting and quotation template; TPS cutting software can connect 
with the RIP software directly, generate the corresponding cutting path, and avoid manual drawing, so as to help 
the advertising printing industry users to enhance market competitiveness effectively. 

TPS cutting software supports the following file formats: 

TPS leikkausohjelmisto tukee seuraavia tiedostomuotoja:




