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ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНА ЗА ПЕРФОРИРАНЕ

ПРОФЕСИОНАЛНАТА МАШИНА 
ЗА ПЕРФОРИРАНЕ, КОЯТО Е 
ПОДХОДЯЩА ЗА ВСИЧКИ 
СИСТЕМИ ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ

PUNCH 3300 е мощна машина за перфо-

риране, създадена от Lhermite ®, за да 

перфорира ефективно различни по вид 

документи, с различни стилове на 

подвързване със стандартен формат 

до 330 мм.

Той е перфектното решение за средни по размер документи от типа Wire-O® и може да бъде 

използван в бизнес офиси, централни отдели за размножаване на документи и цифрови принтери 

или обикновени принтери.

Смяната на инструмента за перфориране е бърза и лесна и не създава проблеми на оператора.



О П И СА Н И Е  И  П Р Е Д И М СТ ВА

JAMES BURN INTERNATIONAL

Съгласно нашата политика за развитие, си запазваме правото да променим техническите характеристики  

и вида на машините, затова представената тук информация подлежи на  промяна.

Лесно поставяне на листа, който 
трябва да бъде перфориран

Бърза и лесна смяна на 
инструмента

Инструментът за перфориране се сменя бързо (за 
по-малко от минута) и лесно. 
Инструментите за перфориране са оборудвани със 
сменяеми игли, които могат да бъдат използвани за 
стандартни формати.
Към перфоратора ще намерите и приспособление за 
съхранение на резервен перфориращ инструмент, 
който гарантира, че инструментите ще бъдат 
винаги налице и предпазени от увреждане.
Предлага различни видове перфориране:
Wire-О ® 2:1'' и 3: 1'' - кръгли и четвъртити дупки, 
пластмасова спирала, пластмасов гребен, перфори-
ране тип Velobind, спирала, универсални 2, 3, 4 
метални спирали.
 
Има бутон за бързо изчистване при задръстване с 
хартия.

Перфорирането се извършва чрез натискането на 
електрически педал. 
Отстрани е разположена специална система, 
регулираща начина, по който се поставят докумен-
тите със стандартни, предварително зададени 
формати, които осигуряват централно перфориране 
и увеличават периода за ползване на машината и 
инструментите.
Най-отгоре на машината има интегрирана табла 
за съхранение на перфорираните листове. 

Многостранност

 

Безопасност

Лесен за употреба 
и ефикасен

Максимална дължина 330 мм

Максимум 25 листа (Формат А4, foolscap 
(33 x 44 см), 80 г/см с 3:1'' инструмент за 
перфориране, който прави кръгли дупки)

220-240 V – 1ph - 60 херца

400 мм (височина) х 580 мм (дълбочина) 
х 470 мм (ширина)  

26 кг

Големина на листа 

Капацитет за 
перфориране

Изисквания за 
волтажа

Параметри

Нетно тегло
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