
GPM 450 Speed

Specifikace

Verze SPEED je vylepšena o unikátní podávací systém, který usnadňuje obsluhu stroje a zkracuje čas zpracování. 
Systém výměnných nástrojových modulů také výrazně urychluje přechod mezi funkcí rýhování, perforace a děrování. 
GPM 450 Speed zachovává všechny přednosti svého předchůdce, ale automatické frikční podávání ze stohu 
a multifunkčnost jej  posouvá o ligu výše. 

RÝHOVACÍ A PERFOROVACÍ STROJ

 spolehlivé frikční podávání o rychlosti až 2500 listů A4/ h

 velká pracovní plocha dostatečná i pro formáty A2

 dotykový displej pro snadné nastavení vzdálenosti a počtu rýh

 možnost ukládání programů

 dvě šířky rýh

 rychle vyměnitelné spřažené rýhovací, perforovací a děrovací nástroje

 jako volitelné příslušenství nástroj pro výsek kalendářové vazby

 jako volitelné příslušenství nástroj na tvorbu kalendářového výseku

 kovadlinová perforace vysoké kvality

 úhlově nastavitelné dorazy na nakládacím stole

 možnost nastavení přítlaku stolu

 teleskopický nakládací stůl

 mobilní stolek pro snadnou manipulaci se strojem

 dávkování



Technická specifikace

Volitelné děrovací a rotační nástroje

Dodávka se strojem obsahuje

děrovací nástroj čtvercové otvory 4x4 mm, 3:1“ 

děrovací nástroj kulaté otvory 4 mm, 3:1“ 

děrovací nástroj s kalendářovým výsekem – čtvercové otvory 4x4 mm, 3:1“ 

děrovací nástroj s kalendářovým výsekem – kulaté otvory 4 mm, 3:1“ 

mikroperforační nástroj 30 TPI 

Pozn.: u děrovacích nástrojů lze vyřadit jednotlivé razníky z činnosti 

1 x rýhovací nástroj šířka rýhy 1,0 mm, 
1 x rýhovací nástroj šířka rýhy 1,9 mm, 
1 x perforovací nástroj 9 TPI, mobilní stolek 

Pracovní šířka: 95 - 450 mm (SRA3 na šířku) 

Gramáž papíru: 80 - 400 g/m2 (rýhování, děrování) / 80 - 250 g/m2 (perforace)

Šířka rýhy: CITO 1,0 mm / železná drážka 1,9 mm 

Min./max. vzdálenost rýh od sebe:  

Kapacita nakládacího stolu: 

Rychlost: 

Napájení: 

Rozměry (š x v x h): 

Hmotnost: 

50 mm 

2500 stran A4/h (při jedné rýze na stranu) 

230 V / 50Hz 

1250 x 675 x  520 mm 

120 kg (včetně stolku) 

Stroj je možno rozšířit o skládací modul Trifold 360. 
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