A ølingsbakke
medfølger

Detaljer
Bindoma c ﬂex er en kra fuld, manuel og meget ﬂeksibel
limindbindingsmaskine.

DOKUMENT STØRRELSE
A6 l A3

Maskinen som er ekstrem nem at betjene, er designet l
at indbinde dokumenter i formater, fra A6 l A3.

KAPACITET
Op l 540 ark 80gr papir pr mappe

Maskinen kan indbinde fra 1 - 540 ark pr limmappe, svarende
l rygbredder fra 1mm op l 54mm. Maskinen kan håndtere
limmapper i ﬂere forskellige størrelser, på samme d.

Indbinder op l ca. 10 mapper ad gangen på 45 sekunder
(antal er a ænging af rygbredden på mapperne)

Bindoma c ﬂex er ideel l brug for såvel små kontorer
med få indbindingerne, som l steder med et stort dagligt
indbindingsbehov.
Hvis du ønsker at erne, udski e eller by e rundt på
sider i en allerede indbundet limmappe, kan man
genopvarme mappen og foretage sine ændringer, uden at
ødelægge siderne.

RYGBREDDE
Fra 1 l 54mm
DIMENSIONER
L 446 x B 264 x H 132mm
VÆGT
5,5kg
MATERIALE
Pulverlakeret metal, samt teﬂonbelagt varmeplade

Ejnar C. Kjelsen A/S

Fjeldhammervej 5-9

2610 Rødovre

eck@eck.dk

36 77 06 77

www.eck.dk

Sådan gør man

1.
Mål den samlede tykkelse af
dokument-sæ et, ved hjælp af
måle-enheden på a ølingsbakken.

Nem at bruge med step-by-step illustra oner
på fronten af Bindoma c ﬂex

Håndtag l manuel justering af hvor mange limmapper
der er plads l i indbindingsmaskinen.
2.
Læg dokumet-sæ et ind i
en limmappe, som passer
l den målet dokument
tykkelse.

Når limmapperne er
placeret i maskinen og
håndtaget skubbet ind,
opvarmes limen i mapperne
og fastgøre dine papirer l mappen.
Lysindika on når varmen er tændt. Varme ak veres
automa sk når limmapperne placeres i maskinen..

Lys l indika on af
hvor lang d indbindingsprocessen tager.

3.
Sæt én eller ﬂere limmapper
ned i indbindingsmaskinen,
med limryggen ned mod
varmepladen.

4.
Afvent signal fra indbindingsmaskinen med besked om
at indbindingsprocessen er fuldført.
Fjern limmapperne fra varmepladen.
Sæt de indbundne limmapper l 2 minu er a øling
l den medfølgende a ølingsbakke - med limrygge nedad.
Limmapperne er here er klar l brug.

