PAPÍRFÚRÓGÉPEK

PB2000 sorozat
Kétfejes elektromos fúrógép
A PB 2000 sorozat gépei a kimondott igáslovak, közepes és nagy példányszámokhoz. A gépek
mindennapos tartós használatra lettek kifejlesztve nyomdák, másolószalonok és kötészetek
részére. A gép állandó és pontos kétlyukas fúrást tesz lehetővé 60 mm kötegvastagságig.
Az ergonómikusan kialakított forma, egy szinte megeröltetés nélküli munkát tesz lehetővé,
karos vagy lábpedálos kivitelben. A maximális termelékenység eléréséhez az automatikus
menetemelkedéses kivitelt jjavasoljuk. A szabadon beállítható fúrófej távolság valamit a 6
programhelyes tolóasztal, már kis példányszámoknál is egy gazdaságos használatot tesz
lehetővé. A papír mellet még további anyagok mint karton, textíl, bőr és műanyag is fúrhatók
2-15 mm lyukátmérőig.
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Asztali vagy állványos kivitel, karos vagy automata menetemelkedéssel
Fokozatmentesen állítható fúrótávolság
Különböző munkaasztallal
Egyszerű fúróhossz kiegyenlítés
Fúrható anyagok, papír , karton, textíl, bőr, műanyag stb.
Fúrási mélység 60 mm
Tartzós üzemre kifejlesztve

Precíz- Sokoldalú -Robosztus

PAPÍRFÚRÓGÉPEK

PB2000 sorozat
Műszaki adatok és részletek

PB 2015/1+2

PB 2015/4

PB 2015/6

Fúrószárak száma

2

2

2

Fúrószár távolság

80 mm (1)
60-120 mm (2)

60-120 mm (4)

60-120 mm (6)

Fúró átmérő

2 - 15 mm

2 - 15 mm

2 - 15 mm

Fúrás mélység max.

60 mm

60 mm

60 mm

Menetemelkedés

kézi, karos

kézi, lábpedál

automata, lábpedál

Munkaasztal

Fix (F),

Fix (F),

Fix(F),

Tolóasztalos (S)

Tolóasztalos (S)

Tolóasztalos (S)

Torokmélység

110 mm

110 mm

110 mm

Asztalméret

650 / 550 mm (F)
650 / 380 mm (S)

650 / 550 mm (F)
650 / 380 mm (S)

650 / 550 mm (F)
650 / 380 mm (S)

Anyagok

Papír, Textil, Bőr,
Műanyag, ...

Papír, Textil, Bőr,
Műanyag, ...

Papír, Textil, Bőr,
Műanyag, ...

Méretek

740/ 650/ 550mm (F),
780/ 650/ 620mm (S)

1580/ 650/ 550mm (F),
1580/ 650/ 620mm (S)

1580/ 650/ 550mm (F),
1580/ 650/ 620mm (S)

Tömeg

58 kg (F)
68 kg (S)

110 kg (F)
120 kg (S)

120 kg (F)
130 kg (S)

Feszültség

230V / 50Hz
400V / 50Hz*

230V / 50Hz
400V / 50Hz*

230V / 50Hz
400V / 500Hz*

* opcionális
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