Dziurkacz blokowy NOVUS B 2200
Może dziurkować maksymalnie 200 arkuszy (80 g/m²)

Urządzenia z elementami funkcyjnymi z metalu

Odstęp otworów w przypadku dziurkowania standardowego
wynosi 80 mm, za wyjątkiem urządzeń regulowanych

W przypadku dziurkowania poczwórnego odstęp między
otworami wynosi 3 x 80 mm

• Dziurkacz blokowy do dziurkowania dwu- i cztero-otworowego, dziurukuje do 200 arkuszy papieru
• Przesuwny element do ustawiania formatu umożliwia czterootworowe
dziurkowanie
• Automatycznie centrowany ogranicznik formatu zapewnia precyzyjne
dziurkowanie
• Blokada do formatów DIN A umożliwia równe dziurkowanie od
krawędzi kartki
• Wygodna rączka ułatwiająca dziurkowanie dzięki perfekcyjnemu przenoszeniu siły nacisku
• Osłona rączki gwaranuje bezpieczeństwo pracy
• Wymiana zużytych części bez użycia narzędzi
• Antypoślizgowa podstawa
• Urządzenie w całości wykonane z metalu, w obudowie z plastiku
• Waga: ok. 3500g
• Opakowanie zawiera 6 dodatkowych matryc

Wersja
Szary
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Dzięki funkcji środkowania możliwe jest precyzyjne dziurkowanie różnych formatów papieru

Średnica otworów wynosi 6 mm

Bezpiecznie zatrzaskujący się ogranicznik formatów z dobrze
czytelnym wskaźnikiem

10 lat gwarancji przy prawidłowym użytkowaniu

Cecha jakości „German Engineering“ gwarantuje, że produkt
został stworzony zgodnie z niemieckimi standardami jakości
oraz dzięki pracy naszych inżynierów. Produkcja odbywa się w
naszych własnych zakładach, zarządzanych na całym świecie
z Niemiec.
Sprawdzone przez TÜV Nord zgodnie z wymogami ustawy o
bezpieczeństwie urządzeń i produktów.

Dziurkacz blokowy NOVUS B 2200

W zestawie z dwiema dziurkownicami i dwiema matrycami. W razie
potrzeby części zużywalne można wymienić w bardzo prosty sposób
bez użycia narzędzi. Części zużywalne dostępne są w formie zestawu
akcesoriów.

Dzięki wykorzystaniu prawa dźwigni NOVUS B2200 z niezwykłą łatwością
dziurkuje aż do 200 arkuszy standardowego papieru.

4-otworowe dziurkowanie pliku papieru do 200 arkuszy jest bardzo
wygodne dzięki zastosowaniu nowej, przestawnej jednostki do regulacji.
Raz włożonego papieru nie trzeba obracać - wystarczy go po prostu
przesunąć.

Osłona dźwigni zapewnia użytkownikowi najwyższe bezpieczeństwo

Dziurkacz blokowy NOVUS B 2200

Dwa sprzężone ograniczniki formatu umożliwiają łatwe wyśrodkowanie
i dziurkowanie każdego arkusza w formacie od A6 do A4

