
Лесно като да използваш фотокопирна 
машина!

Тази многофункционална машина е компактна 
и лесно подвижна. Създадена е да извършва 
лека работа за различните нужди на перфори-
рането.
Може да перфорира до 45 000 листа (80г/м2) 
на час.
Ергономичното оформление позволява всички 
операции (включително смяната на инстру-
мен-тите) да бъдат извършвани от предната 
част на машината само чрез едно докосване 
на пулта за управление.

Docu-Punch Plus

WIRE-O     LHERMITE    UNICOILJAMES BURN INTERNATIONAL
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JBI, Wire-O и Document Finishing Solutions са търговски марки на James Burn International

DOCUMENT FINISHING SOLUTIONS

АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ПЕРФОРИРАНЕ

ПРИ НУЖДА ОТ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 
МАШИНА ЗА ПЕРФОРИРАНЕ НА 
СРЕДНИ ПО ОБЕМ ДОКУМЕНТИ



О П И СА Н И Е

JAMES BURN INTERNATIONAL

Съгласно нашата политика за развитие, си запазваме правото да променим техническите характе-
ристики  и вида на машините, затова представената тук информация подлежи на  промяна.

Лесна смяна на инструмента

Управление със сензорни 
клавиши

Напълно диагностициращия LED дисплей улеснява 
настройките и операциите.

Подредбата на листовете се запазва след перфорацията.

Достъпът до всички съоръжения е отстрани на машината. 
Има място за съхранение на 3 инструмента.

За гъвкавост и многофункционалност. 
Голямо разнообразие от перфориращи инструменти. 

Има вградени устройства, които помагат да се избегнат 
задръстванията с хартия и повишават безопасността.

Заема малко място без да прави компромиси с мощността 
и качеството.

Т Е Х Н И Ч Е С К И  Х А РА К Т Е Р И СТ И К И

Панел за управление 
със сензорни клавиши

Автоматичен подавач 
на листовете
Бърза смяна на 
инструмента

Изключване на зъби

Безопасност и 
автоматично спиране

Компактност 

Размер на листа:   

Подаване на листа:

Плътност на хартията:

Напрежение:

Параметри:

Тегло:

Максимално: 330 мм х 300 мм 
Минимално: 138 мм х 138 мм 
Захранва се с най-горния лист. Плътността 
на листовете е фиксирана: 0,7 мм (7 листа при 80 г/м2);

Минимално: 80 г/м2

Максимално: 250 г/м2

220/240 V - 1 ph - 50 Hz
1150 мм х 1270 мм х 710 мм

186 кг     
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