
PAPÍRFÚRÓ GÉPEK

PB1000-es sorozat
Egyfejes elektromos papírfúró gép

A PB 1000 sorozatú gépek nagyobb papírkötegek fúrására alkalmasak irodákban, ügyvédi 
irodákban, iskolákban, hatóságoknál, másoló szalonokban és kis nyomdákban, kötészetekben. 
Az ergonómikus, egyszerű és robusztus felépítés széles körű alkalmazást tesz lehetővé. 60 
mm-ig könnyedén, kis erőfeszítéssel fúrhatók a papírkötegek. A három különféle asztali változat 
lehetővé teszi a gazdaságos felhasználást sokféle alkalmazás számára. A programtengelyes 
(SP) tolóasztal segítségével akár 6 különböző lyuktávolság is meghatározható. A kettős, dupla, 
amerikai, vagy egyedi perforációk ezért nem jelentenek problémát. A kifúrt papírt automatikusan 
gyűjti egy gyűjtőzsák.

De nem csak a papír fúrható, hanem karton, textil, bőr, műanyag és még sok más anyag. 2-15 
mm lyukátmérőjű fúrók széles választéka áll rendelkezésre.

Fokozatmentesen állítható ütköző A3-as méretig
Különböző asztaltípus
Megmunkálható papír, karton, textília, bőr, műanyag stb.
Fúrási mélység 60 mm-ig
Folyamatos használatra is ajánlott
Ergonomikus, robusztus felépítés

Precíz - sokoldalú- robusztus



PAPÍRFÚRÓ GÉPEK

PB1000-es sorozat
Technikai adatok és termékjellemzők

Fúrószárak száma 1 1 1

Fúróátmérő 2 - 8 mm 2 - 10 mm 2 - 15 mm

Fúrási mélység 40 mm 60 mm 60 mm

Fordulat 2400 U/perc 2400 U/perc 1200 / 2400 U/perc

Asztalváltozat

Torokmélység

Fixasztal (F), 
Toló asztal (S o. SP) 
48 mm

Fixasztal (F), 
Tolóasztal  (S) 
85 mm

Fixasztal (F), 
Tolóasztal (S) 
85 mm

Asztalméret 450 / 360 mm (F) 
430 / 190 mm (S+SP)

650 / 450 mm (F) 
650 / 380 mm (S)

650 / 450 mm (F) 
650 / 380 mm (S)

Anyagok Papír, textília, bőr, 
műanyag, ...

Méretek 475 (F), 510 (S/
SP) / 450 / 360 mm

580 (F), 700 (S) / 
650 / 450 mm

580 (F), 700 (S) / 
650 / 450 mm

Súly 15 kg (F)
21 kg (S/SP)

32 kg (F)
42 kg (S)

32 kg (F)
42 kg (S)

Feszültség 230V / 50Hz
115V / 60Hz*

230V / 50Hz
115V / 60Hz*

230V / 50Hz
115V / 60Hz*

PB 1006 PB 1010 PB 1015

* opcionálisan rendelhető

Papír, textília, bőr, 
műanyag, ...

Papír, textília, bőr, 
műanyag, ...




