
WIL420SP

WIL420SP осигурява най-доброто ниво на производителност при минимални разходи, предлагайки 
производствени скорости  вариращи от 1500 до 3000 документа на час в зависимост от формата. Това 
остава достъпна инвестиция с голямо разнообразие от приложения.Автоматизирано решение за 
перфорация и подвързване на   бележници, тетрадки, дневници, както и стенни и настолни календари.

• Ефективно: Скорости до 3 000 документа на час, 
с постоянно високо качество

• Разнообразни изпълнения: перфорира  и подвързва книги и   
календари до 8 мм (5/16’’).

• Може да се използва и само за  подвързване за книги с
дебелина до 18 mm (7/8’ Wire-O®).

• Надеждна и ефективна работа

• Модерен дизайн, използващ най-новите технологии

• Лесна за потребителя работа с контролен панел

• Гъвкавост и адаптивност

• Кратко време за настройка

• Голямо разнообразие от приложения

• Множество опции, позволяващи инсталиране, перфектно
адаптирано към вашите нужди.

Универсална автоматична 
машина за перфорация и 

подвързване 
на книги и календари

Размер на 
хартията

КапацитетДебелина на 
изделието

Мин 60x110 мм 
Макс.420x420 мм до 8 мм перфориране и 

подвързване
до 18 мм подвързване

до 3 000 бр/час

Да на 
захранващатото 

устройство 

Да само за 
подвързване от 1,5 

до 3,5 мм

Прави и оформени

1/4’’ до 7/8’’

Размери
спирала

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

Изисква се 
въздух

Четец на 
баркодове

400 VAC, 60/50Hz, 
3 ph+pE 20A - 7,5 kW

Големи предни и 
задни корици

Кукички за
календари

5 бара 400л/мин.

Мощност
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Лесна за работа; с контролен 
панел, лесен за използване

Захранващ модул за куки за 
календари

Свързване на отделните модули 
с плосък ремък

Специални буталки 
позволяващи подвързване на 
документ с големи предни и 
задни корици от 1,5 мм до 3,5 
мм

Станция за отделно 
перфориране позволяваща 
перфорация на книги или 
календари до 8 мм.

Модул за подаване на 
предварително перфорирани 
корици

Плавно приемно устройство с 
електрически конвейер

Възможност за монтаж на 
баркод четец 

Модул за перфорация на  
календари

Съвместим с нашата 
уникална Wire-O® FLEX 
(SSW) технология




