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Detaljer

DOKUMENT STØRRELSE
A4 - på den lange led 

KAPACITET
Op �l 1.800 mapper i �men

Indbinder op �l ca. 60 mapper ad gangen 
(antal er a�ænging af rygbredden på mapperne)

RYGBREDDE
Fra 1 �l 15mm (svarende �l 1-150 sider 80gr. papir)

DIMENSIONER
L 746 x B 645 x H 435mm

VÆGT
48kg

DROP&GO TEKNOLOGI ÆNDRER 
HASTIGHEDEN PÅ INDBINDING

Bindoma�c 9000 er en unik limindbindingsmaskine, som 
redefinerer limindbindingsprocessen. 

Maskinen er udviklet og designet �l high-end forbrugerne, 
som har mange og daglige indbindingsopgaver. 

9000-maskinens kapacitet er enestående, og med en 
færdig indbundet limmappe hvert andet sekund er den op 
�l 240 gange hur�gere end wire- og plastspiralindbinding.

Med Drop&Go teknologien adskiller maskinen sig markant fra 
markedets øvrige indbindingssystemer. Maskinen kan håndtere 
og indbinde op �l 60 mapper på én gang. 
´Drop´ mapperne i maskinen og ´Go´ væk og udfør andre 
opgaver, mens maskinen indbinder alle limmapperne. 

BRUG KUN 3 SEKUNDER VED MASKINEN NÅR DU SKAL INDBINDE 10 LIMMAPPER



Sådan gør man

1. 
Mål den samlede tykkelse af 
dokument-sæ�et. Den anbefalet 
limmappe-rygbredde �l den 
aktuelle indbinding vises i 
displayet.

2. 
Læg dokumet-sæ�et ind i 
en limmappe, som passer 
�l den målet dokument 
tykkelse. 

3. 
DROP limmapperne i magasinet. 
Man kan igangsæ�e op �l 
60 limmapper ad gangen 
(a�ængig af rygbredde), 
hvore�er flere limmapper 
løbende kan påfyldes.

4. 
GO!!
Maskinen signalere når den 
har færdig indbundet 
limmapperne.
Fjern de indbundne limmapper 
fra kølebakken.
Limmapperne er nu klar �l brug.

360

Oppe fra

Placer dokument-
sæ�et i den 
automa�ske 
limmappe-måler, 
hvore�er den 
anbefalet 
limmappe-
ryg størrelse
vil vises 
på displayet

``Sådan gør man´´-billede guide.

Bagside og højre side

Bindoma�c 9000 er designet 
�l at kunne placeres i et hjørne, 
og optager derfor 
ikke unødvendig plads. 

For op�mal 
arbejdshøjde, 
placeres 
maskinen på 
et 500mm 
højt bord.

Front og venstre side

Limmapperne 
transporteres 
gennem 
indbindingsmaskinen. 
Den fuld automa�ske 
indbindingsprocess 
inkluderer korrekt 
placering af 
dokumenterne i 
limmappen samt 
opvarmning og 
nedkøling af limen, 
alt sammen på bare 
2 minu�er. A�øling- og opsamlingbakken skubbes udaf, 

i takt med at limmapperne er færdig indbundet
og er klar �l brug.
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