
Гамата от автоматични перфориращи машини на Ex Lhermite® е създадена с цел да 
предостави възможно най-богат набор от приспособления за перфориране на листове - 
лесно, ефикасно и с високи скорости на производство.

EX 610 . 700
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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
ПРОДУКТИВНОСТ, 
НАДЕЖДНОСТ И 
ПРЕЦИЗНОСТ: МЕЧТАТА НА 
ТЪРГОВСКАТА ИНДУСТРИЯ 
СТАВА РЕАЛНОСТ!



О П И СА Н И Е

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.

Т Е Х Н И Ч Е С К И  Х А РА К Т Е Р И СТ И К И
 Видове Макс.  Мин.  Скорост на  Параметри Нетно тегло Електрическо
  размер размер маш. цикъл на машината  напрежение
 610 x 530 610 x 530 110 x 95 120 2,8 x 1,32 x 1,4 1200 кг 3 x 380 V / 50 Hz
 700 x 700* 700 x 700 210 x 95 60 3,4 x 1,42 x 1,4 1600 кг 3 x 380 V / 50 Hz
* По специална поръчка

Смяна на инструмента

Подравняване на листовете

Обръщане на листовете

Подаващ поднос
Листовете се подават чрез олекотени алуминиеви подноси, 
които се повдигат автоматично.
Може да зареждате с хартия без да се налага да спирате 
машината.

Листовете се подравняват автоматично по ширина и дължи-
на.
Липсата на контакт  с транспортната лента по време на 
перфорирането предпазва небелязаните листове.    

Подмяната на инструмента става изключително бързо.

Листовете се обръщат с помощта на барабан като запазват 
предварително зададената им последователност.
Има 3 опции за скоростта на подаване на листовете: на бавен 
ход, на конвейер и високоскоростно.

Ергономичният дизайн на машините EX LHERMITE® означава постоянен лесен достъп до 
работата, независимо от положението на машината по време на цикъла на перфорирането.
Машините ЕХ 380 могат да перфорират повече от 150 000 листа, формат А4 (80г/м2) за 
час.
Машината ЕХ 610 е най-гъвкавата от всички и позволява листовете да се перфорират с 
40 различни инструмента. Този модел може да бъде изпълнен във вариант за пробиване 
на хартия с размер 700/700 мм.

Подаване на листовете
Листовете се поемат от подноса с хартия. 
Устройството може да бъде настроено да поема купчина 
листове с максимална дебелина до 2,5 мм, в зависимост от 
качеството на хартията.
При модел EX 610 и EX 700 има допълнително подаване на 
въздух при поемане на хартията. Това дава възможност да се 
пробиват PVC и PP корици без те да залепват от стаtичното 
електричество.
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