
DTP 340 M er en robust elektrisk stanse-/hullemaskine,
�l regelmæssig brug og større oplag.

Udstansningen ak�veres ved tryk på den medfølgende
forpedal, så man hele �den har fuld kontrol over arbejds-
processen.

Forskudt placering af de forstærkede hulpiber, sikrer op�mal
udstansning/hulning hver gang.

DTP 340 M er en meget fleksibel og brugbar maskine, 
og perfekt �l brugere med forskelligartede indbindings-
behov, idet stanseværktøjet er en separat enhed, som kan 
udski�es e�er behov. 
Udski�ning af stanseværktøj er en nem og hur�g process, 
som klares på 1 minut.  

Man kan med fordel monterer et manuelt lukkemodel på
selve DTP 340 M maskinen og derved opnå en komplet
indindingsmaskine med stanse- og lukkefunk�on.

DOKUMENT STØRRELSE
Stanser fra 10 �l 340mm bred

KAPACITET
Op �l max 20.000 ark pr �me.
Op �l 1.200 stansninger pr �me. 
Max 3,0mm pr udstansning, svarende �l 30 ark 80gr. papir

FUNKTIONER
Justerbar margin/huldybde og justerbare hulpiber

STANSEVÆRKTØJ
3:1 wireindbinding (med/uden kalenderudstansning)
2:1 wireindbinding (med/uden kalenderudstansning)
Plastspiralindbinding
Coilindbinding

LUKKEMODULER
WBS 360 �l wireindbinding
PBS 340 �l plastspiralindbinding
CBS 340 �l coiindbinding

WIREINDBINDING 
TIL INTENSIVT FORBRUG 

Detajler

Wireindbinding
DTP 340 M
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DTP 340 M Stansemaskine



ECL elektrisk lukkemaskine findes i 3 varianter, som kan 
håndtere dokumenter i hhv. 360mm, 500mm og 700mm 
bredde.

Alle 3 varianter nem og hur�g inds�lling af tryk-baren,
så den passer �l den aktuelle wirestørrelse.

Lukkemekanismen ak�veres første når man trykker på 
den medfølgende forpedal.

ECL maskinerne har fastmonteret wire-holder på fronten, 
så ilægning af dokumenter kan foregå hur�gt og effek�vt.

Maskinen slukker automa�sk, hvis man har placeret hånden
under tryk-baren, så klemulykker kan undgås.

En ECL maskine er ideel �l produk�on af mange og daglige
indbindingsopgaver. 

DOKUMENT STØRRELSE
Lukker fra 10mm og op �l hhv. 360, 500 og 700mm bred

KAPACITET
Op �l 400 sæt pr �me
 
LUKNING
Kan lukke fra 5,5mm �l 38mm wirer, svarende �l 
indbinding af 1 �l 340 ark papir

Kan lukke både 3:1 og 2:1 wirer

WIREINDBINDING 
TIL INTENSIVT FORBRUG 

Detajler

Wireindbinding
ECL 360 / ECL 500 / ECL 700
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ECL 360 Lukkemaskine



Punch 500 stansemaskine beny�es �l professionelt brug, 
og steder hvor man har et stort dagligt behov for hulning
af dokumenter.

Udstansningen ak�veres ved tryk på den medfølgende
forpedal, så man hele �den har fuld kontrol over arbejds-
processen.

Forskudt placering af de forstærkede hulpiber, sikrer op�mal
udstansning/hulning hver gang.

Punch 500 er en meget fleksibel og brugbar maskine, 
og perfekt �l brugere med forskelligartede indbindings-
behov, idet stanseværktøjet er en separat enhed, som kan 
udski�es e�er behov. 

DOKUMENT STØRRELSE
Stanser fra 10 �l 500mm bred

KAPACITET
Op �l max 36.000 ark pr �me.
Op �l 3.000 stansninger pr �me. 
Max 3,6mm pr udstansning, svarende �l 36 ark 80gr. papir

FUNKTIONER
Justerbare hulpiber

STANSEVÆRKTØJ
3:1 wireindbinding (med/uden kalenderudstansning)
2:1 wireindbinding (med/uden kalenderudstansning)
Plastspiralindbinding
Coilindbinding

WIREINDBINDING 
TIL INTENSIVT FORBRUG 

Detajler

Wireindbinding
Punch 500
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Punch 500 Stansemaskine
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