Wireindbinding
Renz RW 360 / SRW 360 - 3:1

WIREINDBINDING
TIL MODERAT FORBRUG
Manuel 3:1 wireindbindingsmaskine l indbinding af
dokumenter og bøger.
Designet l at indbinde små l medium
mængder af dokumenter, i mange størrelser, hur gt
og nemt.
Maskinen er ekstrem nem at betjene, og kræver ikke
lslutning af strøm.
Wireindbinding er elegant, moderne og holdbar.
Siderne i indbindingen kan ligge hel plant i opslået stand
og bukkes helt bagover.
Wireindbinding er en sikker indbinding,
da nye sider ikke kan lføjes det færdige resultat,
e ersom wiren ikke kan gen-åbnes.

Detajler
DOKUMENT STØRRELSE
Op l A3 - fra 10 l 360mm bred
KAPACITET
Op l 200 indbindinger pr me
Stanser op l 12.000 ark pr me
Max 2,2mm pr udstansning
HULNING
Manuel hulning
3:1 system (3 huller pr tomme)
34 stk 4x4mm ﬁrkant hul pr A4 ark
JUSTERBARE HULPIBER
Kun SRW 360
STØRRELSE / RYGBREDDE
Op l 135 ark 80gr. papir
Fra 1 l 13,5mm tyk papirstak
DIMENSIONER
L 560 x B 330 x H 180mm - 13,5kg

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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Wireindbinding
Renz eco C 360 / eco S 360 - 2:1

WIREINDBINDING
TIL MODERAT FORBRUG
Manuel 2:1 wireindbindingsmaskine l indbinding af
dokumenter og bøger.
Designet l at indbinde fra små l store mængder
papirer én indbinding, i mange størrelser, hur gt
og nemt.
Maskinen er ekstrem nem at betjene, og kræver ikke
lslutning af strøm.
Wireindbinding er elegant, moderne og holdbar.
Siderne i indbindingen kan ligge hel plant i opslået stand
og bukkes helt bagover.
Wireindbinding er en sikker indbinding,
da nye sider ikke kan lføjes det færdige resultat,
e ersom wiren ikke kan gen-åbnes.

Detajler
DOKUMENT STØRRELSE
Op l A3 - fra 10 l hhv. 300 og 360mm bred
KAPACITET
Op l 200 indbindinger pr me
Stanser op l 12.000 ark pr me
Max 2,5mm pr udstansning
HULNING
Manuel hulning
2:1 system (2 huller pr tomme)
23 stk 5,5x3,5mm rektangulært hul pr A4 ark
JUSTERBARE HULPIBER
Kun eco S 360
STØRRELSE / RYGBREDDE
Op l 340 ark 80gr. papir
Fra 1 l 34mm tyk papirstak
DIMENSIONER
L 620 x B 480 x H 345mm - 13,5kg

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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