Wireindbinding
Renz SRW 360 ComfortPlus / eco 360 ComfortPlus

SRW 360 ComfortPlus - 3:1
eco 360 ComfortPlus - 2:1

WIREINDBINDING
TIL DAGLIGT FORBRUG

Detajler

ComfortPlus wireindbindingsmaskinen ﬁndes i to versioner,
l indbinding af op l hhv. 135 (3:1) og 340 (2:1) ark 80gr.
papir.
Begge varianter har elektrisk udstansning, som ak veres via
den medfølgende fodpedal, og manuel indbinding.
ComfortPlus er ideel l hyppigt brug, og kan indbinde såvel
små som store formater nemt og hur gt.
Integreret måle-skala, som kan beny es l hjælp ved valg
af aktuel wirestørrelse.
Forskudt placering af de forstærkede hulpiber, sikrer op mal
udstansning/hulning hver gang.
ComfortPlus wireindbindingsmaskinerne er dri sikre,
robuste og brugervenlige.
Wireindbinding er en sikker indbinding, da nye sider ikke
kan lføjes det færdige resultat, e ersom wiren ikke
kan gen-åbnes.

DOKUMENT STØRRELSE
Op l A3 - fra 10 l 360mm bred
KAPACITET
Op l 250 indbindinger pr me. Stanser op l 16.000 ark pr me
Max 2,2mm pr udstansning
HULNING
Elektrisk hulning
SRW 360 CP: 3:1 system (3 huller pr tomme)
34 stk 4x4mm ﬁrkant hul pr A4
eco 360 CP: 2:1 (2 huller pr tomme)
23 stk 5,5x3,5mm rektangulært hul pr A4
FUNKTIONER
Justerbar margin/huldybde og justerbare hulpiber
STØRRELSE / RYGBREDDE
SRW 360 CP: Op l 135 ark 80gr papir
Fra 1 l 13,5mm tyk
5,5mm l 16mm wire
eco 360 CP: Op l 340 ark 80gr. papir
Fra 1 l 34mm tyk papirstak
6,9mm l 38mm wire

1. Mål den samlede tykkelse af dokument-sæ et, ved hjælp af måle-enheden på toppen af indbindingsmaskinen. 2. Aﬂæs hvilken størrelse wire der anbefales l den
aktuelle indbinding. 3. Udstans dokumenterne inkl. evt. for- og bagside. 4. Sæt dokumenterne på wiren. 5. Inds l wire-lukkeren l den aktuelle wirestørrelse.
6. Klem wiren sammen - og indbindingen er klar l brug
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