OFFICE LINE

SRW 360 comfortplus eco 360 comfortplus
Dělení 3:1 nebo 2:1, elektrický stolní děrovač a vázací stroj do RENZ RING WIRE® pro
výrobu všech typů brožur a kalendářů. Vyrobeno pro použití v tiskárnách a copyshopech
pro střední zatížení.
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comfortplus znamená výrazné zvýšení rychlosti děrování ve srovnání s
naší současnou comfort sérií. Vyšší rychlosti se dosahuje použitím
nového motoru, který je dvakrát tak silný.
Nové comfortplus stroje nahradí současné modely SRW
360 comfort, eco 360 comfort, ERW a eco E.

Illustrated: SRW 360 comfort plus

Vlastnosti stroje:
Sváže najednou až 135 listů
Přesné nastavení zavíracího systému zaručuje perfektní
kulatý výsledek za každých okolností
Nastavení hloubky dorazu 2)
Speciání tvrzené děrovací segmenty s patentovaným
tvarem pro kvalitní průraznost a životnost
QSA (Quick Size Adjustment) pro vysokou flexibilitu při
změně formátů papíru: A5, A4 aA3(2)
Nastavitelný boční doraz pro přesné vedení papíru
Snadno otevíratelný zásobník na papírové konfety
Měřítko pro určení velikosti drátěného hřbetu
Robustní konstrukce & kompaktní design

Všechny výkonové výstupy jsou založeny na 80
g papíru, se může lišit v závislosti na typu stroje,
pracovním prostředí a provozovateli. Pro
dosažení nejlepších děrovacích výsledků
doporučujeme tloušťku papíru 1,5 - 2,0 mm.
(1)

V závislosti na typu stroje.

Produktivita:

Maximum:
Šíře

360 mm
Děruje do síly

(1)

2.5 mm
Váže do(1)

34 mm

Max. kapacita
listů za hodinu(1)

16,000

Max. kapacita
svázaných brožur za hodinu

250

Vertikální vkládání zaručuje
snadné zavedení a
nastavení, jak u manuální
nebo i elektrické verze.

QSA (Quick Size
Adjustment) pro vysokou
flexibilitu při změně formátů
papíru. Možnost vyřazení
libovolného děrovacího
segmentu. (1)

Hloubku dorazu nastavíte
otočným ovladačem v
rozpětí od 2 mm do 4,5 mm
od kraje papíru(1). To
zvyšuje
pevnost spojeného okraje.

Sváže až do 135 / 340 listů.
Přesné nastavení garantuje
vždy přesné, rychlé a
kvalitní zavření.

SRW 360 comfortplus

3:1

5.5 mm

4 mm

PITCH

4 mm
3 dírky na palec
34 závěsů na A4
24 závěsů na A5

eco 360 comfortplus

2:1

3.5 mm
2 dírky na palec
23 závěsů na A4
16 závěsů na A5

Technická data:

SRW 360 comfortplus

eco 360 comfortplus

Děrovací kapacita - listů za hodinu:

16,000

16,000

Min. děrovací šíře:

10 mm

10 mm

Max. děrovací šíře:

360 mm

360 mm

Min. šíře pro děrování:

50 mm

50 mm

Max. šíře pro děrování:

500 mm

500 mm

Max. síla pro děrování:

2.2 mm

2.5 mm

Způsob děrování:

Elektrické

Elektrické

Typ výseku:

Čtverec 4 x 4 mm

Obdelník 5.5 x 3.5 mm

Dělení:

3:1

2:1

Vyřaditelné segmetny (QSA):

Ano

Ano

Nastavitelná hloubka dorazu:

Ano

Tloušťka vazby:

1 - 13.5 mm

Průměry drátů Ø:

5,5 - 16 mm
3/16“ - 5/8“

Min.

vázací

šíře:

10 mm

10 mm

Max.

vázací

šíře:

360 mm

360 mm

1 - 34 mm
6,9 - 38 mm
1/4“ - 1 1/2“

Manualní

Manualní

Počet svázaných brožur za hodinu:

250

250

Počet svázaných kalendářů za hodinu:

180

180

Rozměry stroje H x Š x V:

430 x 560 x 180 mm

430 x 560 x 180 mm

Hmotnost stroje:

26 kg

26 kg

Rozměry balení H x Š x V:

630 x 600 x 340 mm

630 x 600 x 340 mm

Hmotnost včetně obalu:

28.5 kg

28.5 kg

Připojovací parametry:

230/250V / 50Hz / 180W
115/200V / 60Hz / 180W

230/250V / 50Hz / 180W
115/200V / 60Hz / 180W

1 mm = 10 sheets of paper, based on 80 gsm.

Všechny výkonové výstupy jsou založeny na 80 g papíru, se může lišit v
závislosti na typu stroje, pracovním prostředí a provozovateli. Pro dosažení
nejlepších děrovacích výsledků doporučujeme tloušťku papíru 1,5 - 2,0 mm.
(1)

V závislosti na konkrétním stroji.

Nový 180 watový comfortplus motor
s děrovácím cyklem 1,2 sekundy je
téměř dvakrát rychlejší než
předchozí model.

Ano

Způsob vázání:

Technical modifications may be made
without notice.

Nový motor

For further information and videos
please visit:

www.renz.com
Product code: 49480200155 (v1)

