
CoverPunch

Новият автоматичен перфоратор CoverPunch ще направи революция в перфорацията на твърди 
корици и картони. Тази универсална, ергономично проектирана машина,освобождава служителите ви 
да се справят с други задачи, докато прави перфорация  вместо тях, ви спестява време и пари. С 
възможността да пробива автоматично до 2 400 картона на час, тази машина предлага невероятни 
спестявания на труд с бърза възвръщаемост на инвестицията.

• Ефективно: Скорости до 2 400 броя на час с чисти, 
перфектни отвори за довършителни работи.

• 2 избираеми скорости: 30 или 40 цикъла/минута, за да 
предложат повече производителност и повече сигурност за 
по-широк набор от инструменти за перфорация

• Лесен за използване: Зареждате  тавата,  натискате 
бутона и се отдалечавате.

• Концепция Ергономичен дизайн: Позволява всички операции, 
включително смяната на инструмент, да се извършват 
бързо и лесно от предната част на машината. Включва 
вградено място за съхранение на четири инструмента.

• Модели инструменти за перфорация: 3:1 и 2:1 Wire-O®; за 
пластмасова спирала и много други

• Монтаж: Заключващите  се колела позволяват бързо и 
лесно поставяне на машината.

Автоматична перфорираща 
машина за твърди корици и 

картони

Размери на
корицата

Корици на
час

Дебелина
на корицата

Мощност

Мин. 138x138мм 
Макс.  340x300 мм
Макс.ширина на перфорация 
310 мм

1 до 2,5 мм
> 300г/м2

До  2 400

Богат избор
от инструменти

220/240 V, 50Hz, 1ph
110/120 V, 60Hz, 1ph

Инструменти за 
перфорация

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА
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СПЕЦИФИКАЦИИ
Максимален размер на корицата за перфорация 340 x 300 мм
Максимална ширина на перфорацията 310 мм
Минимален размер на корицата за перфорация 138 x 138 мм
Максимална дебелина на перфорация 1 до 2,5 мм ; > 300г/м2
Тип  твърди корици Картони; пластмасови корици и много други 
Капацитет на подаващо и приемно устройство 150 мм
Скорост До 2 400 корици/час
Скорост на перфорация 30 и 40 цикъла/минута
Инструменти Сменяеми с подвижни щифтове
Смяна на инструмента 2 минути; място за съхранение на 4 инструмента
Контролен панел Сензорен екран
Настройка на формата Ръчно ; 5 минути
Мощност 220/240 V (50Hz) 1ph - 110/120 V (60Hz) 1ph
Размери на машината ( ДxШxВ) 1100 x 800 x 1100 мм
Нетно тегло 190 кг

LCD интерфейс със сензорен 
екран

Лесна настройка на 
захранващата тава с 
капацитет до 150 мм

Лесна смяна на 
инструмента за по-малко
от 2 минути

Лесно настройване на формат 
с настройка на бутащото 
устройство

Лесна настройка на 
устройството за готова 
продукция с
капацитет до 150 мм

Място за съхранение на 
четири инструмента

Лесна настройка на формат с 
настройка на височината на 
просвета и
регулиране на налягането на 
ремъка

Богат избор на перфориращи 
инструменти




