
Elektrický vázací stroj Galaxy e 500

Elektrický vázací stroj pro použití ve velké kanceláři

Děrovací vertikální mechanismus umožňuje nezávislé děrování a vkládání dokumentů na hřeben,●

zjednodušuje vázání a zrychluje čas vázání
Děrování až 25 listů papíru formátu A4 (80g) současně, může vázat dokumenty s kapacitou●

vazby až 510 listů papíru, max. průměr hřbetu 51 mm
Systém elektrického děrování zpřesňuje proces vázaní dokumentů●

Odolný, kovový mechanismus●

System Satellite – vytahovací kazeta s vázací plochou umožňují práci 2 lidí – první dokumenty●

děruje, druhý váže
Speciální zásuvka s možností uložení obálek formátu A4 a hřbetů s unikátním měřidlem ze strany●

pro měření tloušt’ky a zvolení správného průměru hřebenu pro vazbu dokumentů
Vycentrování linie děrování●

3 tlačítka umožňující rychlý vyběr formátu děrovaného dokladu (A5, A4, Letter)●

Nastavitelná vzdálenost děrování od okraje dokumentu 2 pozice (min. - 2,5 mm, max. - 4,5 mm)●

Velká odpadní zásuvka s možností vytažení z obou stran, zásuvka zahrnuje systém●

automatického otevírání bočních stran uvolňující papírový odpad po maximálním naplnění sady
V balení sada 20 obálek a hřbetů●

Záruka na stroj: 2 roky●

Katalogové číslo Model Množství

5622101 Galaxy e 500 1

Technické parametry

Druh vazby Vázaní plastovými hřbety

Systém děrování elektrický

Max. kapacita děrování listů současně (80 g) 25

Max. kapacita vázaní listů (80 g) 510

Max. průměr hřbetu/mm 51 mm

Max. rozměr dokumentů A4

Vertikální systém děrování/ vkládání
dokumetů

Zásuvka s možností uložení hřbetů

Zásuvka s možností uložení dokumentů

System Satellite – výsuvná vázací plocha

Výsuvné nože k formátu

Nastavitelný děrovací mechanismus

Regulace vzdálenosti od okraje

Výsuvná zásuvka na papírový odpad

Děrovací páka -

Ručičky pro přenášení / body pro podepření body pro podepření

Vertikální skladování -

Základní sada -

Čas nahřívání v minutách -

Výběr cyklu vázaní -

Měrka výběru hřbetu / krytu

Signál připravenosti k práci -
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Automatické vypínání, pokud stroj není
používán -

Odkládací plocha pro chlazení svázaných
dokumentů -

Bezpečnostní spona Heat Shield držící
dokument během vázání -

Funkce automatického optimálního výběru
cyklu vázání – Thermo-Sense -

Současné vázání několika dokumentů -

Záruka stroje v letech 2

Rozměry stroje/mm 490x446x152

Hmotnost stroje/kg 13,1

Hmotnost balení 1
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