
Обработва голямо разнообразие от материали
с вакуумно-роторно подаване.

Богат избор на сгъвачни машини

Формат на листа

Формат на матрицата
Граматура на листа

Maximum Pile Height

Варианти на сгъване

Скорост

Други функции

Напрежение / Честота

Консумация на ток

Габарити на машината

Тегло на машината

Макс. 320 (W) х 630 (L) mm
При листове с дължина по-голяма от 470 mm са възможни 
само варианти на сгъване в рамките на стопера.
Мин 125 (W) х 128 (L) mm
А3, А4, B4, B5
от 52.3 до 157 gsm – обикновена хартия
Max. 105 mm (4.13”) (Ex. 1,300 sheets 64 gsm)
единично, двойно паралено, късо, акордеон, писмо, 
прозоречно сгъване
270 листа/мин (A3, единично сгъване)
390 листа/мин (А4, единично сгъване)
Тотален брояч (до 9,999)
Брояч с предварително задаване (до 9,999)
Брояч с предварително задаване на пауза
1 фаза, 115 V, 50 / 60 Hz
1 фаза, 230 V, 50 / 60 Hz
115 V, 50 / 60 Hz, 520 W
230 V, 50 / 60 Hz, 520 W
Основно тяло: 1,560(Ш) х 630(Д) x 770(В) mm
Корпусна маса на колела: 1,154(Ш) х 533(Д) х 530(В) mm
Основно тяло: 135 kg
Корпусна маса на колела: 28 kg

PF-40L – Характеристики

PF-39: Автоматизирана сгъвачна машина 
с подаване на хартията с въздушен ротор. PF-39: Сгъвачна машина с горна маса. AF-406T6A: Компютъризирана касетъчна сгъвачна машина

Основна спецификация:

Параметри на машината [мерна единица: mm (inch)]
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Подаващ механизъм
Формат на листа 

(Ш х Д)

Грамаж на листа
Макс. височина на стапела

Производителност
Настройка на позицията на сгъвачния стопер

Вакуумно-роторно подаване
Макс. 320 х 630 mm
Мин. 125 х 128 mm
Стандартна хартия 52.3 до 157 g/m2

Макс. 105 mm
А4 – единично сгъване 390 листа/ мин.
Автоматична

PF-40L
Фрикционен подавач
Макс. 365 х 610 mm
Мин. 90 х 128 mm
Стандартна хартия 52.3 до 157 g/m2

Max. 30 mm
А4 – единично сгъване 350 листа/ мин.
Ръчна с LED индикация за позицията на сгъване 

PF-39
Вакуумно-роторно подаване
Макс. 400 х 650 mm
Мин. 50 х 100 mm
Стандартна хартия 35 до 157 g/m2

Макс. 500 mm
А4 – единично сгъване 500 листа/ мин.
Автоматична

AF-406T6A

121115/SO/PF40L/01E/TV
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*The machine design and specifications are subject to change without any notice.
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Механизъм на

 вакуумно-роторно 

подаване:

Варианти

на сгъване

Лесни 

работни 

операции:

двойно
сгъване 

късо
сгъване 

тип 
„акордеон“ 

тип
„писмо“

прозоречно
сгъване

Лесна поддръжка

Просто сложете листовете на масата, изберете формàта на листа и желания вариант на сгъване.

Поставете листовете. Изберете формàта на листа и типа сгъване. Натиснете бутона СТАРТ. Край на работата.

2 3 41

Бърза и лесна настройка Високопроизводителен извеждащ конвейерТочно регистриращо устройство

Висок капацитет на подаващото устройство Висококачествено сгъване

Photo: PF-40L + MT-40L (Optional Table )

Photo: PF-40L + MT-40L (Optional Table )

Лесен за работа операционен панел

Работна памет:

Настройки на раздухващите дюзи:

Настройки на скоростта: 

Високопроизводително роторно подаващо устройство

Взема горния лист.

Завърта се, за да поеме листа.

Високо качество в една компактна машина!
Изключителната работа на роторното подаващо устройство и прецизното 
регистриращо устройство гарантира високо качество на сгъване. 
Сгъвка тип писмо*1 във формат А4 може да бъде извършена в компактната машина.

*1 При лист с дължина 630 mm е възможно само сгъване тип писмо.

Сгъвачна машина PF-40 L

Уникално конструирано роторно подаващо устройство оси- 
гурява високоскоростно производство до 390 листа за ми- 
нута, удобно подаване на широка гама от листов материал.

Вкарва се въздух в купчината 
с цел раздухване на листовете.

Просто изберете формàта на хартията, както и типа на сгъ- 
ване и всяка секция се настройва автоматично за работа. 
Сгъвачната машина разполага с 2 касети, за да може да из- 
вършва различни типове сгъвания. Фини настройки могат 
да се направят до 0.1 mm с цел прецизно сгъване.

eдинично
сгъване 

Удобна за оператора конзола за лесно обслужване и нас- 
тройки. Програми като предварително задаване на брояча 
и памет на работните операции могат да се зададат с цел 
ефективен работен процес.

До 20 функции могат да бъдат запаметени, което е 
особено полезно за повтарящи се и сложни операции.

В зависимост от теглото на различните видове хартия: 
от 52,3 до 157 g/m2

Петстепенна настройка на скоростта напр.  режим на 
висока скорост за 390 листа на минута или тих режим за 
работа в офис.

Подаваща маса с висок капаци-
тет (до 1 300 листа от 64 g/m2 
могат да бъдат заредени) с цел 
дълъг работен процес.

Регистриращото устройство 
гарантира точното транспорти-
ране на листовете и високото 
качество на сгъване.

Високото качество на сгъване е 
гарантирано от уникалната 
комбинация на меки полиуре-
танови и твърди стоманени 
рингове. Луфтът на сгъвачните 
валове може да бъде регулиран 
само с избиране да се сгъват 
по-тънки или по-дебели 
материали.

Сгънатите листове се извеждат 
подредени на извеждащия 
конвейер за удобна по-ната-
тъшна обработка.  До 1 000 
листа могат да бъдат изведени 
с цел ефективно производство.

Отстраняването на заседнал лист и почистването на вала 
става бързо и лесно с уникалното оборудване за поддръжка.
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