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FAR 5/55

oficiální partner Rilecart pro ČR, SR a PL

Perforovací automat RILECART FAR 5/55 je určen pro perforaci nástěnných i stolních kalendářů, bloků a jiných dokumentů. 

Na tomto stroji je možné provádět perforace pro různé druhy vazeb včetně výseku na háček pro nástěnné kalendáře. 

Maximální šířka perforovaného dokumentu je 550 mm. Perforovací nástroje je možné snadno a rychle měnit, razníky u 

perforovacích nástrojů jsou dle potřeby vyjímatelné.Výhodou tohoto stroje je jeho rychlost a přesnost perforace.

Rotační bubnový vykladač Automatický stohový nakladačPodavač papíru

Ilustrační foto



FAR 5/55 Perforovací stroje

Druhy možných perforací:

Perforační jednotka:
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Maximální formát: 550 x 550mm

Minimální formát: 160 (perforace) x 120mm

Tloušťka perforace: max. 2,5mm (standard 1,5mm) 

Maximální výkon: až 120 perforací za minutu

Nastavitelná vzdálenost perforace od okraje : 2-40mm v závislosti na typu perforace

Široká škála perforovacích jednotek pro různé typy vazeb včetně výseku na háček pro nástěnné kalendáře

Kontinuální nakládací sekce

Zařízení pro překlápění neperforovaných svazků - rotační bubnový vykladač

Nastavitelná rychlost výstupního dopravníkového pásu

Ovládání řídícím panelem
 
Síťové napájení: 240V; 50/60 Hz
Příkon: 3 kW
Rozměry: ( VxŠxH ): 1.200 x 3.200 x 760mm
Hmotnost: 1250 kg

Záruka: 12 měsíců, záruční i pozáruční servis zajištěn proškoleným personálem 

Technická specifikace:

Standardní perforační jednotky

GF-55/3G: rozteč 3:1” - 3 otvory 3,7 x 4,0 mm/palec, délka 
perforace 550 mm vč. výseku na kalendářový háček.  

GF-55/3: rozteč 3:1” - 3 otvory 3,7 x 4,0 mm/palec, délka 
perforace 550 mm. 
Vhodné pro použití spirály 5/16”, 3/8” a 7/16”.

GF-55/2: rozteč 2:1” - 2 otvory 4,7 x 5,0 mm/palec, délka 
perforace 550 mm. Vhodné pro použití spirály 5/8” a 3/4”.

Ostatní perforační jednotky na vyžádání 


