Stolní skládačka TF MEGA-M plus

Skvělý skládací výkon za nízkou cenu: skládání od A3 po A6

Stolní skládačka TF MEGA-M plus

V - sklad na půl

C - sklad

Z- sklad

W - dvojitý sklad

Die optimale Lösung für Büro und Poststelle.

Oltářní sklad

Zeichnungsfalz

Křížový sklad

Univerzální použití s nejlepším výsledkem

Solidní a robustní skládací stroj TF MEGA-M plus firmy HEFTER Systemform je vysoce ekonomickým řešením, pokud
jde o rychlé a přesné skládání i velkých množství papíru v kanceláři, tiskárně, copyshopu nebo mailingové agentuře.
TF MEGA-M plus je univerzální a snadno použitelná. Tento skládací stroj lze použít pro velikosti papíru až do A3.
Nastavení dvou skládacích šachet se provádí během několika sekund
Každá skládací kapsa je také vybavena jemným nastavením, takže jsou vždy dosaženy dokonalé výsledky skládání.
Vestavěný úložný prostor zajišťuje čisté ukládání až 300 skládaných listů a je upravitelný
v závislosti na velikosti papíru a typu skladu.
TF MEGA-M plus zpracovává vloženou zásobu papíru
nastavitelnou rychlostí až 14 400 listů / h.
ab. Die Kapazität
der automati
schen
Stapelzuführung
reicht
Kapacita
automatického
podavače
zásobníku
je
dostatečná pro max. 500 listů. Počítadlo informuje o
počtu zpracovaných listů.
Kromě toho má TF MEGA-M plus přednastavený čítač s
intervalem. To umožňuje stroji pracovat konstantní
rychlostí a krátkou přestávkou v přesných intervalech,
takže
obsluha
může
odebrat
daný počet
skládaných
listů
mit einer
kurzen
Pause
in festgelegten
Intervallen
arbeitet,
bez zastavení stroje.

Technické vlastnosti, které přesvědčí!
TF MEGA-M plus se vyznačuje mimo jiné:
• 7 typů skladů a ž do formátu DIN A3, obsahuje i
křížový sklad
• Automatický podavač papíru s kapacitou až
500 listů
• 2 Skládací šachty s přehlednou stupnicí, s
rychlým nastavením a přesným doladěním
• Detailní přizpůsobení sklopné rovnoběžnosti
• Snadné nastavení přítlaku podávácích válců. Díky
tomu je vhodná pro různé tloušťky papíru.
• Ochrana proti záseku nebo vtažení dvou listů
najednou
• Digitální displej (německý jazyk) se čtyřmístným
číselníkem a počítadlem přednastavených hodnot,
funkce intervalu a zobrazení stavu
• Zásuvkový zásobník - nastavitelný v závislosti na
velikosti a typu skládaného papíru - s kapacitou až
300 listů

NOVINKY u TF MEGA-M plus-verze:
• Variabilní rychlost (3 úrovně): max.
14 400 listů za hodinu
• Počítadlo listů a přednastavené počítadlo
• Intervalová funkce (nastavení počtu záhybů
za čas )
• Menu průvodce v anglickém jazyce
• Úsporný režim

Optimální řešení pro kancelář i zásilkovou službu.

Tisch-Falzmaschine TF MEGA-M plus

1 Jednoduché ovládání
Přehledný kontrolní panel v anglickém jazyce

2 Variabilní nastavení
Nastavení tlaku podávání pro různé
tloušťky papíru

3 Flexibilní podavač

4 Perfektní skladování

Odnímatelný vtahovací válec (vlevo) pro
optimální vkládání při křížovém skladu

Velký, rozšiřitelný zásobníkový stůl až pro 300
úhledně skládaných listů

Technické specifikace
Standardní funkce:

Stolní skládačka TF MEGA-M plus

Vhodné formáty*1

min.*1: 91 x 128 mm/max: 297 x 432 mm

Gramáže papíru*2

50 bis 160 g/m2

Typy skladů

V - sklad na půl, C - sklad, Z- sklad, W - dvojitý sklad, Oltářní sklad, křížový sklad

Kapacita / zásobníku ( podavače ), max.*2

500 listů (80 g/m2)

Rychlé seřízení skládací šachty se samo-vysvětlující stupnicí

ano

Jemné detailní doseřízení obou skládacích šachet

ano

Variabilní rychlost (nastavitelná ve 3 krocích), max.*2

14.400 listů / h

Automatický podavač

ano

Automatická kontrola vložení a prevence dvojitého vtahu

ano

Displej s čtyřmístným počítadlem a nastavením intervalu

ano

Dávkové funkce / funkce intervalu

ano

Nastavitelný tlak podávacího válce

ano

Jemné nastavení sklopné rovnoběžnosti

ano

Zásuvkový zásobník, rozkládací a rozšiřitelný,

ano

Ruční nastavení délky papíru
Kapacita dopravníku, max.*

ano
300 listů

Rozměry v cm (D x Š x V)

90 x 48 x 54 cm (v pracovní rozložení )

Hmotnost

31,5 kg

2

Příslušenství na objednávku
Skříňka pro skládací stroj na kolečkách (D x Š x V)

58 x 45 x 69 cm

*1pro minimální formát je možný pouze poloviční sklad
*2 v závislosti na materiálu a aplikacích (technické změny vyhrazeny)

Odbornost v oblasti dokončovacích strojů

Vkladač dokumentů SI 3350

Prodej

Otvírač obálek
OL 440

Máme k Vám blízko
Další informace o možnostech uplatnění,
cenách a formách financování Vám rádi
kdykoli poskytnou naši obchodní zástupci

Servis

Skládačka
TF MEGA-A

Záruční i pozáruční servis
Instalace, údržba a servis jsou
prováděny na celostátní úrovni vysoce
kvalifikovanými techniky.

