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Termékleírás

Erőteljes és jó minőségű hajtogató gép gyors kézi 
beállítással, változtatható sebességgel A3 méretig

A hajtogatási módok kézi beállítása a hajtogatási táskákon lévő két hajtogató 
ütközővel lehetséges, félbe, háromba, z-be, oltárba, duplába és z-hajtás margóval. 
DIN B7-től a DIN A3-ig terjedő papírméretekhez (min. méret: 91 x 128 mm, max. 
méret 297 x 420 mm). A papír vastagsága 50-140 g/m² (de akár 210 g/m² is lehet 
egyszeres, félbe hajtás esetén). Nagy hajtogató kapacitás 2400 - 14 400 lap / óra 
(A4-es félbehajtás). A hajtogatási sebesség állítható. Négy hajtogatási mód 
alkalmazkodik az Ön igényeihez: "standard" - 2400/6000/10 800 lap/óra. 
"Zajcsökkentési mód" alacsonyabb zajszint érdekében, 3600 lap/óra sebességgel. 
A "vastagabb papírok" speciális hajtogatási módja miatt az optimális hajtogatási 
eredmény érdekében: 3600 lap/óra javasolt. "Gyors mód" - 14 400 lap/óra. 
Lekapcsolható adagoló asztal max. 500 papírlapig, két állítható oldal ütközővel. 
Két további ütköző bevezető görgőkkel a nagyobb formátumú papírokhoz. Papír 
adagoló rendszer három gumihengerrel. Papír kiadás szalagos kivezetéssel és 3-
szorosan állítható papírkiadó görgővel. Egyszerű kezelhetőség, a szimbolumokkal 
ellátott kezelőfelületen keresztüll. LCD kijelző négyjegyű számlálóval a hajtogatott 
lapok számlálásához (teljes számláló), vagy előválasztó számláló, ha egy adott 
mennyiséget kell lehajtogatni. Ezenkívül a választható tesztfutási funkció is: 
kérésre két papírlapot lehet hajtani előre, mint tesztet. Automatikus végállás-
kapcsoló optikai és hangjelzéssel. Automatikus hiba és papírelakadás jelzés. 
Hajtogató hengerek gyors kioldással – az egyszerű tisztításhoz. Befoglaló méretek 
(H x W x D): 520 x 670 x 520 mm.

14.400
lapig*

Technikai adatok

Papír méret B 7 ** - A 3

Papír minőség 50-140 g/m² *

Hajtogatási teljesítmény/óra 14.400 lapig **
(változtatható sebesség)

Méretek (H x B x T) 610 x 1020 x 520 mm
(felállítva)

Elektromos csatlakozás 230 V / 50 Hz

Súly ca. 27 kg

* 210 g/m2- -ig félbehajtásnál   ** félbehajtva

Félbe Háromba Z-hajtás Oltár Dupla Z-hajtás margóval
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Papírütköző 
A hajtogatási mód egyszerűen beállítható a 
hajtogató táskákon lévő papírütközővel.

Szalagos kirakó
Kihúzható papírtálca szalagos kirakóval és 
állítható és állítható papírkirakó görgővel.

Jellemzők

Ez a hajtogató gép minőségi előírásainknak megfelelően Japánban készült.
  A technikai adatok változtatásának jogát fenntartjuk. 05/2017

Egyszerű kezelés
Az egyértelmű kezelő elemek és a digitális  
Display garantálja a hajtogató gép egyszerű 
kezelését.

Hajtogató henger, gyors kioldással
A gyorskioldással a hajtogató hengerek 
gyorsan és egyszerűen eltávolíthatók - ez 
egyszerűsíti a rendszeres ápolást és 
tisztítást.




