
Maximum: Produkční kapacita:
Šířka 

500 mm
Mechanických 
cyklů / hod.

3 000
Max. děrovací 
kapacita (1)

do 4 mm

Děrovací kapacita 
listů / hod.

36 000

STROJE PROFI

Děrovací nástroje pro všechny typy děrování kovové vazby,     
plastové vazby a kalendářové vazby
Rychlá, uživatelská výměna děrovacích nástrojů
2-dílné děrovací nástroje pro výrobu brožur a kalendářů
Děrovací nástroje s funkcí QSA (quick size adjustment) pro rychlou 
deaktivaci / aktivaci jednotlivých děrovacích razníků bez nutnosti 
vyjmutí děrovací jednotky ze stroje
Vhodný pro děrování široké řady médií
Horizontální vkládání archů při děrování

Údaje jsou kalkulovány při použití 80g papíru a mohou se lišit podle typu zpracovávaného papíru a zručnosti obsluhy stroje.  

(1) V závislosti na typu děrovacího nástroje.

 
Punch 500 ES
Profesionální děrovací stroj pro velké zatížení. 
Univerzální řešení pro produkční výrobu brožur a kalendářů.

Klíčové vlastnosti:



(A)

(B)

Standardní děrovací nástroje 
(A) s jednoduchým kovovým 
vedením jsou kompatibilní se 
všemi děrovacími stroji řady 
Punch 500.

Profesionální děrovací 
nástroje (B) s masivním 
mosazným vedením jsou 
kompatibilní pouze 
s děrovacími stroji řady 
Punch 500 ES.

Univerzální 2-dílné děrovací 
nástroje s kalendářovým 
výsekem umožňují děrování 
bloků i kalendářů bez 
nutnosti pořízení druhého 
děrovacího nástroje.

Technologie QSA (Quick Size 
Adjustment) umožňuje 
rychlou deaktivaci / aktivaci 
jednotlivých děrovacích 
razníků bez nutnosti vyjmutí 
děrovací jednotky ze stroje.(1)

Mikrospínač je snímač, který 
automaticky spustí děrování, 
když je papír vložen do vstupní 
štěrbiny děrovacího stroje.
Tato funkce je k dispozici 
pouze u modelu Punch 500 ES.

Punch 500 ES je standardně 
dodáván s excentrickým 
nastavením děrovacího 
nástroje.

Tato funkce umožňuje instalaci 
standardních děrovacích 
nástrojů i profesionálních 
děrovacích nástrojů s možností 
opakovaného broušení.

Údaje jsou kalkulovány při použití 80g papíru a mohou se lišit podle 
typu zpracovávaného papíru a zručnosti obsluhy stroje.

(1) V závislosti na typu děrovacího nástroje.
(2) Hmotnost stroje bez děrovacího nástroje.

Pracovní stůl s odkládacími stolky
Volitelné příslušenství - pracovní stůl s postranními stolky 
pro zlepšení ergonomie a produktivity práce.

Pro další informace a produktová 
videa navštivte stránky 
www.pala.cz.

Změna technických parametrů vyhrazena bez 
předchozího upozornění. Zpracováno 11/2021.

1 mm = 10 listů 80g papíru.

Technická data Punch 500 ES

Počet mechanických cyklů / hodina: 3000

Min. děrovací šířka:
60 mm s nožním ovladačem / 105 mm s 
mikrospínačem

Max. děrovací šířka: 500 mm

Min. neděrovaná délka:
70 mm s nožním ovladačem / 110 mm s 
mikrospínačem

Max. neděrovaná délka: 800 mm

Max. děrovací tloušťka - standardní nástroj:(1) 3,6 mm

Max. děrovací tloušťka - profesionální nástroj:(1) 4,0 mm

Ovládání děrování: nožní ovladač nebo mikrospínač

Děrovací nástroj STANDARD
Vyřaditelné razníky - funkce QSA: 
Nastavitelná vzdálenost děr od okraje listu:

Ano

Ne

Děrovací nástroj PROFI
Vyřaditelné razníky - funkce QSA: 
Nastavitelná vzdálenost děr od okraje listu:

Volitelné
Volitelné

Rozměr stroje (D x Š x V): 670 x 450 x 400 mm

Hmotnost stroje:(2) 112 kg

Rozměr stroje vč. přepravního obalu (D xŠ x V): 900 X 670 X 680 mm

Hmotnost stroje vč. přepravního obalu:(2) 174 kg

Parametry zdroje napájení: 3/N/PE~400/230V 50Hz / 3,5kW




