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Specifikace

Ideální pro zpracování digitálního nebo ofsetového tisku. Unikátní systém vzduchového podávání umožňuje spolehlivé 
zpracování nejrůznějších typů papíru gramáže 80-400 g/m2. Podání papíru do stroje jednotlivě arch po archu pro 
všechny operace. Základními rysy jsou přesnost, spolehlivost, víceúčelovost použití, vyšší rychlost, vysoká kapacita 
nakládacího stolu, rotační perforovací a řezací nástroje na výstupu, přehledný barevný dotykový ovládací panel velikosti 
7". Možnost použít předdefinované pozice rýhování/perforace nebo možnost uložit individuální uživatelské programy. 

AUTOMATICKÝ RÝHOVACÍ, PERFOROVACÍ A DĚROVACÍ STROJ

 originální vzduchové podávání s rychlostí 3.000 listů 
A4/ h (lze doplnit ultrazvukovým senzorem detekce 
dvojího podání).

 pracovní plocha vhodná pro zpracování formátů do A2
 7'' dotyková obrazovka pro snadné nastavení 

vzdálenosti a počtu rýh
 snadno vyměnitelné rýhovací, perforovací a děrovací 

nástroje
 rotační perforovací, mikroperforovací a řezací nástroje
 kiss-cutting
 křížová perforace v jednom kroku
 možnost volby až 60 programů
 dvě šířky rýhovacích drážek
 vysoká kvalita perforace
 mobilní stolek pro snadnou manipulaci, který lze 

dovybavit obracečkou listů pro zachování pořadí 
děrovaných archů. 

Nástrojové moduly provádí rýhu, perforaci nebo děrování 
kolmo na směr pohybu archu. Rotační perforační nebo 
řezací kolečko prování perforaci nebo řez podélný, 
tj. ve směru pohybu archu.



Pracovní šířka

Gramáž papíru

Šířka rýhy

Min. a Max. vzdálenost mezi rýhami 

Kapacita nakládacího stolu

Rychlost

Max. počet rýh na stránku

Max. počet perforačních koleček

Rozměry

Hmotnost

Napájení

115 - 456 mm

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

1 mm - pro papír 80 - 200 g/m2; 1,9 mm pro papír gramáže 200 - 400 g/m2

1/999 mm

až 70 mm
až 3000 stran A4/ hod (1 rýha na stránku), 
až 4300 stran A4/hod - (prostý průjezd bez rýhy)

0/40

140 kg, btto 189 kg (včetně mobilního stolku)

230 V/ 50Hz

Technická specifikace

až 13 (1x ve standardní výbavě)

1320 x 475 x 755 mm (v = 1225 mm se stolkem)

33 mm

12 mm

Děrovací nástroj čtvercový 4x4 mm, 2:1

Děrovací nástroj čtvercový 5x5 mm, 2:1

Děrovací nástroj čtvercový 4x4 mm, 3:1

Děrovací nástroj čtvercový 4x4 mm, 3:1 
s kalendářovým výsekem

Děrovací nástroj kruhový, prům. 4 mm, 3:1

Děrovací nástroj kruhový, prům. 4 mm, 3:1 
s kalendářovým výsekem

Děrovací nástroj Eurovýsek

Volitelné děrovací a rotační nástroje

Dodávka se strojem obsahuje

Perforovací kolečko 9 TPI
Řezací kolečko - lze nastavit úplné rozříznutí archu 
nebo jen jako nářez do částečné hloubky známý 
jako kiss-cutting, slouží pro nařezání samolepek.

1x rýhovací nástroj šířka rýhy 1,0 mm, 
1x rýhovací nástroj šířka rýhy 1,9 mm, 
1x perforovací nástroj 9 TPI, 
1x sada rotační podélné perforace (držák, protikus, perforační kolečko), 
1x řezací rotační kolečko pro podélné řezání, 
1x mobilní stolek




