
DocuPunch Plus

DocuPunch Plus je kompaktní, univerzální děrovací automat určený pro objemnější zakázky různého 
druhu. Díky vysoké děrovací kapacitě až 45 000 listů (80g/m2) za hodinu najde uplatnění jak ve větších 
digitálních tiskových provozech, tak i v ofsetových provozech. Je vhodný pro děrování papíru od 80 do 250 
g/m2. Díky široké nabídce nástrojů precizně naděruje snesené materiály pro brožury, stolní a nástěnné 
kalendáře s maximální šířkou děrované strany 330 mm. Veškeré funkce stroje jsou automatizovány, snadné 
a intuitivní ovládání pomocí LCD dotykového panelu. Podstava na kolečkách pro snadné přemístění.

• Univerzálnost: Děrování široké škály papírů i lehkých 
kartonů v pořadí dle sneseného setu na vstupu.

• Efektivita: Děrovací kapacita až 45 000 listů (80g/m2)
za hodinu. Tři volitelné rychlosti (50, 60 nebo 75 cyklů/min.), 
volitelná tloušťka svazku děrovaného při jednom děrovacím 
taktu (0,4 až 1 mm).

• Uživatelská přívětivost: Zcela automatický chod, stačí 
NALOŽIT a spustit START. Jednoduchá změna vstupního 
formátu a rychlá výměna děrovacího nástroje.

• Ergonomický design: Umožňuje rychlé a snadné ovládání 
včetně výměny děrovacích nástrojů z přední části stroje -
integrovaný úložný prostor pro 3 děrovací nástroje.

• Široká nabídka profesionálních děrovacích nástrojů
s vyřazovatelnými razníky pro vysoké zatížení.

• Bezpečnost: Integrované funkce, které pomáhají 
předcházet uvíznutí papíru a zvyšují bezpečnost provozu. 
Vybaven bezpečnostním STOP vypínačem. 

Automatický 
děrovací stroj

Formát
Děrovací 
kapacita

Gramáž
papíru

Napájení

Min. 138* x 138 mm 
Max. 330* x 300 mm     
*délka vázané strany

Min: 80 g/m2

Max: 250 g/m2
do 45 000 listů 80g/m2 

za hodinu

Široká nabídka 
děrovacích nástrojů 

s vyřazovatelnými razníky

    220/240 V (50Hz)

Děrovací nástroje 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



TECHNICKÁ DATA
Maximální formát 330 (vázaná strana) x 300 mm
Minimální formát 138 (vázaná strana) x 138 mm
Gramáž papíru od 80 g/m2 do 250 g/m2

Kapacita podavače a vykladače 250 mm výška stohu
Rychlost děrování 50, 60 a 75 cyklů/min
Děrovací kapacita do 45 000 listů (80 g/m2)/hod
Tloušťka svazku děrovaného volitelná od 0.4 mm do 1.00 mm 

Nástroje vyměnitelné nástroje s vyřazovatelnými razníky
Doba výměny děrovacího nástroje     do 2 minut - integrovaný úložný prostor pro 3 děrovací nástroje

Ovládací panel LCD dotykový
Doba nastavení děrovaného formátu do 5 minut - prostřednictvím dotykového panelu a ručního kolečka

Napájení 220/240 V (50Hz)
Rozměry stroje (ŠxVxH) 1280 x 1175 x 710 mm
Hmotnost stroje 190 kg

LCD dotykový ovládací panel

Jednoduchá výměna 
děrovacího nástroje do 2 min

Podavač s kapacitou 
stohu až 250 mm

Snadné nastavení formátu pomocí 
ručního kolečka, kterým se aktivují 
boční samovystřeďovací vodící lišty

Úložný prostor 
pro 3 děrovací nástroje

Široká nabídka děrovacích 
nástrojů s vyřazovatelnými razníky

Vykladač s kapacitou stohu 
až 250 mm

Velkokapacitní odpadní zásobník

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 5/2022.

při jednom děrovacím taktu




