ONYX HD 7700CE / HD 7000 CE ULTIMA
Dünyanın 1 numaralı Masa Üstü
Ağır Hizmet Spiral Delme Makinası

video

Video özellikler

•

45 yaprak Delme kapasitesi (HD 7700 CE) **

•

35 yaprak Delme kapasitesi (HD 7000 CE) **

•

İki yandan açık kalıp sistemi

•

Değiştirilebilir kalıplar

•

Tek seferde 356 mm delme genişliği

•

İki seferde 700 mm delme genişliği

•

Delik iptal özelliği

•

Dakikada 25 takım delebilir

•

Otomatik ayırma ve oto. İstifleme makinalarıyla 3’lü bir sistem
kurup hızınızı 3 kat artırabilirisiniz.

•

3 YIL GARANTİ

•

Made in USA

•

(** Kağıt ve delik profiline bağlı değişebilir)

ONYX OD 4012
Spiral Delik DelmeMakinası

video

•

35 yaprak Delme kapasitesi **

•

İki yandan açık kalıp sistemi

•

Değiştirilebilir kalıplar

•

Tek seferde 300 mm delme genişliği

•

İki seferde 500 mm delme genişliği

•

Delik iptal özelliği

•

Dakikada 25 takım delebilir

•

3 YIL GARANTİ

•

Made in USA

•

(** Kağıt ve delik profiline bağlı değişebilir)

A4 ebat

ONYX HD 8370 - yarı otomatik
Wire-O Kapatma Makinası
Farklı bir çözüm

video

•

Delinmiş formaları spiral tele artık el ile takmanıza gerek
yok.

•

Teli yuvaya koyun,

•

Ciltlenecek delinmiş yaprakları yuvaya sokun.

•

Kol ile kapama işlemini yapın.

•

3 YIL GARANTİ

•

Dünyanın en seri masa üstü kapatma makinası

•

USA malıdır

ONYX 8000 - Manuel
Wire-O Kapatma Makinası

video

•

Delinmiş formaları spiral tele elinizle takıyorsunuz

•

Kol yardımızla kapatma işlemini yapıyorsunuz

•

Kalıp değişimi yok

•

3/16’’ – 1 ¼’’ arasındaki telleri kullanabilirsiniz

•

3 YIL GARANTİ

•

Döküm malzeme

•

USA malıdır

APES & PAL - yarı otomatik
Doküman Ayırma ve İstifleme Üniteleri

Video PAL
Video Apes
Video kombine

•

Delik delme işinizi 2 kat hızlandırır.

•

APES : Delinen dökümanlarınızı otomatik olarak istifleyice
sürer ve istifler.

•

PAL : Dökümanlarınızı delinecek miktarda otomatik olarak
ayırır.

•

Kapasitenizi artırmak için daha pratik bir sistem olamaz.

•

3 YIL GARANTİ

•

Made in USA

