PAPIERVOUWMACHINE PF-330
- voor alle papierformaten A5-A3
- automatische instelling van de
de vouwtassen voor de A4 en
A5 papierformaten
- 4 X 6 geheugens voor de A5, A4,
LETTER en LEGAL formaten
- opteller met 4 cijfers
- kan tot 160gr papier verwerken
- kruisvouwen

Types vouwen
bedieningspaneel

Transportbanden met instelbare aandrukwieltjes voor de papieruitvoer

Instelbare aandruk van de papier invoerwieltjes

Instelbare aandruk van de papierinvoer bladschijder

- programmation digitale
De PF-330 vouwmachine is bijzonder doeltreffend en compleet.
- 33cm de largeur utile
Het instellen van de vouwen is zeer eenvoudig, snel en nauwkeurig dankzij de automatische instelling van de
vouwtassen. De parallelliteit van de vouwen kan piekfijn ingesteld worden.
- qualité impeccable

TECHNISCHE KENMERKEN.
Automatische instelling van de vouwtassen voor de papierformaten A5, A4, LETTER en LEGAL
24 voorgeprogrameerde vouwen : V, Z, U, triptiek, verschoven en dubbel parallel (zie tekening bovenaan).
4 programeerbare vouwen door de gebruiker (OA voor het A3 papierformaat).
Fijne instelling van de vouwtassen.
Kruisvouw mits een 2de doorvoer van de documenten.
"TEST" toets voor proefvouwen.
Instelling van de aandrukkracht van de papierinvoerwieltjes en instelling van de bladshijder.
Opteller met 4 cijfers.
Instelbare uitvoertafel met transportband en aandrukwielen voor het mooi opstapelen van de gevouwde documenten.
Aanduiding van de papierformaten en de aard van de vouwen op de vouwtassen.
Bijzonder nauwkeurige instelling van de parallelliteit van de vouwen door middel van een fijne instelwieltje.
benutbare papierformaten : van 128x182mm tot 297x420mm
Papierdikte : de 45 tot 160gr/m² (maximum 1 vouw voor 160gr papier).
Papierlader capaciteit : 45mm, ongeveer 450 bladen 80gr papier.
5 instelbare snelheden van 2 400 tot 6 000 vouwen / uur (A4).
Alarm en automatische stop van de vouwmachine indien gebrek aan papier of opstropping.
Netvoeding : 220-20V 50Hz 75W.
Afmetingen in werkmode (LxDxH) : 92x49,5x53,5cm.
Afmetingen in rustmode (LxDxH) : 60x49x53,5cm.
Afmetingen van de verpakking (LxDxH) : 59x54,5x53cm
Netto / bruto gewicht: 32 / 35Kg

Parallelliteit instelling
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Chaussée de Wavre 318,
B-1390 GREZ-DOICEAU, BELGIUM
Tel +32 (0)10 227 556
Deze kenmerken kunnen zonder voorafgaande melding gewijzigd worden

a2yes@edpnet.be

Fax +32 (0)10 227 910

www.a2yes.com

