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Félbe Dupla Z-hajtás Oltár Dupla Z-hajtás margóval

Az IDEAL csúcsmodelje: Automata gyors és sokoldalú (A3+ méretig). 
Változtatható sebességgel érintő képrnyővel és memória funkcióval

A leggyorsabb hajtogatógép a kategóriájában! Könnyen kezelhető érintőképernyő: a gép 
minden beállítása gyorsan, egyszerűen és kényelmesen elvégezhető az érintőképernyőn 
keresztűl.. Hat különböző hajtogatási mód  automata beállással (a hajtogatási pozíciók 
elektromosan kerűlnek beállásra). Automata méretfelismerés hat DIN formátumnál (A3, 
B4, A4, B5, A5, B6). 36 memória hely automata beálláshoz, mely gombnyomásra 
beállítható,(6 Hajtásmód x 6 Papírnagyság). Hajtogatási sebesség változóan 
állítható. Hajtogatási teljesítmény 1.800 - 14.400 Lap/Óra (A4 félbehajtásnál). Lehejtható 
adagolóasztal állítható oldalütközőval  500 lap kapacitásig.   Két kiegészítő ütköző vezető 
görgőkkel nagyméretű lapokhoz. Frikciós 3 db behúzógörgő. Szalagos papírkirakó 3 
pozícióba állítható görgővel. Előre és visszafelé is beállítható számláló. Külön állítható teszt 
funkció: 2 lapot a gép előre lehajtogat, melyen ellenőrizheti a hajtogatás minőségét.  
Automatikus lekapcsolás a tálcák felhajtása esetén. Automatikus lekapcsolás optikai és 
hangjelzéssel. Automata hiba- és papírelakadás jelzés az érintőképernyőn keresztűl. A 
hajtogató hengerek gyorscsatlakozóval vannak ellátva, melyek biztosítják a gyors ki és 
beszerelést így könnyen kivehetők és tisztíthatók. 

Műszaki adatok

Papírméret B 7 ** - A 3

Papírvastagság 50 -160 g/m² *

Hajtás/Óra. akár 14.400 Blatt **

Mértek (M x Sz x M) 510 x 1.020 x 545 mm
(felállítva)

Elektromos csatlakozás 230 V / 50 Hz

Tömeg ca. 29,5 kg

* 230 g/m2 félbe hajtva   ** félbe hajtva
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A műszaki adatok közelítő jellegűek, a változtatás joga fenntartva 05/2017

Beállás gombnyomásra  

Per A beállás gombnyomásra történik, a táskákon 
az ütközőket villanymotorok állítják a megfelelő 
pozícióba

Kezelés érintőképernyőn keresztűl

All-in-one-Kezelő felület. Minden funkcó beállítható 
a könnyen kezelhető érintő képernyőn keresztűl. 
Könnyen értelmezhető hibajelzések, melyek egyben a 
hiba helyét is megmutatják.

Szenzoros papírbehúzás ellenörzésa

A szenzor felismeri az esetleges duplán behúzott 
papírt és így megakadályozza a rossz sorrendet, 
vagy a hibás hajtást.

Szalagos kirakó  

A szalagos papírkirakó valamint a 3 pozícióba 
állítható görgők biztosítják az egyenletes 
kirakást és a problémamentes további 
feldolgozást. 




