
GPM 450 VERSA

Poloautomatický stroj GPM 450 VERSA je určen pro příčné rýhování, perforování a děrování grafických materiálů až 
do šířky 450 mm s ručním vkládáním jednotlivých archů. Konstrukčně vychází tento stroj z úspěšného modelu GPM 
450 SA, avšak zásadní změnou je systém výměnných nástrojových modulů, který výrazně urychluje a zjednodušuje 
přechod mezi funkcí rýhování, perforace a děrování. Intuitivní ovládání pomocí dotykového barevného panelu 
s možností uložit až 15 programových pozic. 

RÝHOVACÍ, PERFOROVACÍ A DĚROVACÍ STROJ

Technická data

Max. pracovní šířka: 450 mm 

Rýhování / perforování / děrování: ano / ano / ano (volitelné příslušenství) 

Gramáž papíru: 

Šířka rýhy: 

Min./max. vzdálenost rýh od sebe: 

Rychlost: 

Počet programů: 

Napájení: 

Rozměry (š x v x h): 

Hmotnost: 

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

CITO 1,0 mm železná drážka 1,9 mm

1 / 999 mm

1 500 stran A4/h (při jedné rýze na stranu) 

15

230 V / 50 Hz

1075 x 390 x 635 mm

77 kg



33 mm

12 mm

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

Volitelné děrovací a rotační nástroje

Dodávka se strojem obsahuje

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

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

• pracovní plocha pro průchod papíru SRA3 v obou směrech

• dotyková obrazovka pro snadné nastavení vzdálenosti a počtu rýh

• snadno vyměnitelné rýhovací, perforovací a děrovací nástroje

• možnost výběru až 15 programů

• dvě šířky rýhovacích drážek

• vysoká kvalita perforace

• volitelný nástroj pro tvorbu drátěné vazby

• volitelný nástroj na výrobu kalendářového výseku

• volitelný nástroj Eurovýsek

• volitelný nástroj částečná perforace

Specifikace




