R106Electric
Drie hechters in één
Rapid 106 Electric
Capaciteit:

Vlak- en zadelhechten van maximaal
50 vel (80 g/m2), zadelhechten
van maximaal 20 vel (80 g/m2)

Nietjes:

210 nietjes, Rapid 66/6-8+

Hechtdiepte: Traploos regelbaar tot 100 mm
Gewicht:

4200 g

Wordt gele- Brede tafel, 250 x 150 mm,
verd met:
0.7 kg. Pedaal, 0.7 kg
Extra
Rapid 252 hechteenheid voor ringaccesoires: hechten, rail voor zadelhechten,
smalle tafel - 60mm - met aambeeld,
glasvezelkabels (40 en 70 cm)
Spanning/
frequentie:

230V/50Hz, 240V/50Hz,
115V/60Hz

Afmetingen: A: Lengte 250 mm
B: Breedte 60 mm (met smalle
tafel), 250 mm (met brede tafel)
C: Hoogte 438 mm
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Uw voordelen
• Veelzijdige toepassing – drie hechters in één:
vlakhechten en zadelhechten (ringhechten als
extra accessoire).

• Kwaliteit – bedrijfszeker met zeer lange
levensduur (verwisselbare hechteenheid).

• Flexibel – twee of meer hechtmachines kunnen
gekoppeld worden voor gelijktijdig hechten.

• Veilig – beschermende visierkap en goed
bereikbaar en zichtbaar hechtgebied. Zeer
geschikt voor het hechten van verpakkingen.

• Functioneel – regelbare hechtdiepte en traploos
instelbare slagsterkte.

• Gebruikersvriendelijk – frontlading.
Automatisch hechten of hechten met pedaal.

• Pedaal wordt standaard meegeleverd.
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R106E voor vlakhechten. Hechtdiepte tot 100 mm, automatisch
hechten of hechten met pedaal.

Tegelijk hechten en ”perforeren”
door ringhechten. Altijd mooie
brochures en geen tekst die
verdwijnt!

R106E voor zadelhechten.
Instelbare papieraanleg zodat de
nietjes exact geplaatst kunnen
worden. Hechten met pedaal.

R106Electric
Smal: 60 mm met smalle
tafel. Breed: 250 mm
met brede tafel.

Veilig – wanneer de visierkap is opgeklapt, kan niet
worden gehecht.

Traploos instelbare slagsterkte.

Frontlading – snel en
gemakkelijk.

Met glasvezelkabels in serie
te koppelen voor grotere
productiecapaciteit.

Eenvoudig verwisselbare
hechteenheid: Rapid
2EL/106 voor vlak- en
zadelhechten, Rapid 252
voor ringhechten.

Geluidloos – magneetzuiger
met elektronisch gestuurde
slag en gedempte terugloop
en hoge, zachte rubberen
voetjes.
Regelbare hechtdiepte tot
100 mm bij vlakhechten.

Gemakkelijk aan te sluiten
pedaal met plug-in aansluiting.

Professionele precisie
D E R 1 0 6 E H E E F T D E Z E L F D E F U N CT I E S A L S
D E R 1 0 5 E , M A A R M E T E E N W E R K TA F E L D I E
VLAK- E N ZAD E LH E CHTE N M OG E LI J K MAAKT.

Smalle hechttafel
(60 mm) met aambeeld. (Extra
accessoire).

Speciale rail voor
zadelhechten, voor één
of meer hechters. (Extra
accessoire).

Hij hecht even snel en gemakkelijk brochures en
folders met de tafel in neergeklapte positie, als
losse vellen en stapels papier in opgeklapte
positie. Bovendien is als extra accessoire een
hechteenheid voor ringhechten verkrijgbaar.
Alla Rapid-producten worden uitgebreid getest.
Hierbij gaat het zowel om het testen van componenten, om nauwkeurige functietests als om
zeer zware duurzaamheidstest. De productcontroles vinden plaats bij alle nieuw ontwikkelde
producten en bij alle zogeheten productrevisies,
waarbij de hechters tijdens de productie permanent getest worden. Het spreekt vanzelf dat wij
gecertificeerd zijn volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en het milieumanagementsysteem ISO 14 000.

Hechteenheid Rapid
252/106 voor ringhechten. (Extraaccessoire).

Door koppeling met
behulp van glasvezelkabels (40 of 70 cm) kan
”gelijktijdig” worden gehecht. De hechters zijn sequentiegestuurd zodat ze het
net niet overbelasten. (Extra accessoire).

