TF MEGA M plus / A VOUWMACHINE
VOUWGEMAK IN OPTIMA FORMA.

KENMERKEN

Het vouwen van A3 en A4 formaat papier is een tijdrovende

• Geschikt voor A3, A4, A5 en A6 formaat papier (70-150 gr/m2)

klus. In minder dan 15 maanden verdient u de TF Mega

• Invoertafel met gecentreerde zijgeleiders voor 500 vellen 80 gr/m2

vouwmachine terug als u ca. 100 vellen per dag vouwt! Het is

• Grote instelbare gestaffelde uitvoerband (tot 300 vel 80 gr/m2)

een degelijke machine voor copyshop, bedrijfsrepro, postkamer

• Volkern rubberen vouwwalsen zorgen voor lange levensduur

en kantoor. De snelheid is hoog en het bedieningsgemak is bij

en grotere nauwkeurigheid

de A (automaat) enorm. Vouwschema kiezen en de machine

• Draaiknop aan de bovenzijde voor fijn afstelling

stelt zich automatisch in. Met de TF Mega vouwmachine

• Scheefcorrectie verstelling op papier invoertafel

verdient u tijd en geld gedurende een groot aantal jaren.

• Centrale papierdikte verstelling voor papierinvoer
• 7 verschillende vouwsoorten
• TF MEGA-M handmatige instelling van vouwformaten
• TF MEGA-A automatische instelling van vouwformaten
• Brede en sterke invoerrollen (3) voor nauwkeurige toevoer
• Automatische start/stop en einduitschakeling
• Display met totaalteller en oplageteller
• 1 jaar garantie bij normaal gebruik

SPECIFICATIES
Model
Aantal vouwen per dag
Minimaal papierformaat
Maximaal papierformaat
Teller
Vouwsoorten
Vouwinstelling
Papiergewicht
Instapelcapaciteit
Snelheid per minuut
Afmetingen lxbxh
Stroomaansluiting
Gewicht

TF MEGA-A
ca. 1.000-2.500 vellen per dag

oplagen teller
enkel-, wikkel-, parallel- en z-vouw
handmatig
50-160 gr/m2
500 vellen 80 gr/m2

230V

www.fp-ruys.nl

105 x 148 mm (A6)
297 x 420 mm (A3)
oplage- en repeteerteller
enkel-, wikkel-, parallel- en z-vouw
automatisch
70-150 gr/m2
500 vellen 80 gr/m2
120 vellen A4 formaat
930 x 480 x 690 mm
230V
37 kg

Gecentreerde zijgeleiders
voor perfecte document
invoer.

Gestaffelde uitvoer van
gevouwen documenten.
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