
SPF-8
Машина за брошури

Характеристики:

Компактна настолна машина за брошури, която спес- 
тява пари и време като увеличава ефективността 
на работата по подвързване на брошури 

1. Множество функции. Възможност за избор между – Шиене и сгъване 
„тип тетрадно“, Шиене „тип кочанно“, Ъглово шиене и  Сгъване без 
шиене. 

2. Лесна за работа. Дори и неквалифициран оператор може да шие и 
сгъва посредством безопасни и прости операции.

3. Следене на наличностите от телчета. Когато телчетата свършат или 
се задръстят в машината, работата на машината веднага спира.

4. Гладки и подредени Брошури. Машината  SPF-8 е снабдена с модел 
шиещ с телчета, като така прави напълно гладки и плоски брошури.  

5. Перфектна за бърза работа. Машината  SPF-8 перфектната машина за 
бързо изработване на брошури или производство на мостри.

Машина за брошури SPF-8



150605/SO/SPF8/03E/TV

Опционално компектация към SPF-8

Консумативи

Процедура на работа

1

Изберете режима на работа 

2

Вкарайте листовете и натиснете 
СТАРТ

3

В момента на поставяне на листовете машината 
започва да работи и готовите брошури се извеждат 
на извеждащия плот

■ Телбод:  5,000 телчета/картридж, 66/8 за плътните листове
■ Телбод:  5,000 телчета/картридж, 66/6 за тънките листове

■ Педал – мобилен, на колела: MT-8

MT-8 

Основни характеристики на SPF-8

Функции
Шиене и сгъване „тип тетрадно“, Шиене „тип кочанно“, 
Ъглово шиене и  Сгъване без шиене (само при формат А6)

Функции

Width

Length

Дължина х Ширина

Шиене „тип тетрадно“ : A3 / B4 / A4 / B5 / A5

Шиене „тип кочанно“ : A4 / B5 / A5

Дебелина на телчето Макс. 2 mm

Разстояние между 
телчетата

Производителност

Волтаж / Честота

Габарити на машината 1,135(Ш) х 565(Д) х 520(В) mm  

Тегло на машината 85 kg 

Могат да се извършват четири вида операции...

шиенесгъване

ъглово шиене

сгъване

шиене тип кочанно

Машина за брошури SPF-8

Мощна компактна машина, която може ефективно 
да шие и сгъва листове. 

поставяне 
на листове

шиене и сгъване 
тип тетрадно

Макс.320 х 470mm 
Мин.120 х 200mm

Разстояние между телчетата
65 / 72.5 / 80 / 102.5 / 110 / 140 / 147.5 / 155mm

1060 брошури/чaс (брошура формат B5, шиене „тип тетрадно“)
1500 брошури/чaс (брошура формат B5, само сгъване)
1380 брошури/чaс (брошура формат А5, шиене „тип тетрадно“)
1900 брошури/чaс (брошура формат А5, само сгъване)

Еднофазен 100V, 50/60 Hz     
Еднофазен 120V, 60 Hz     
Еднофазен 220V, 50 Hz

www.dominov-bg.comwww.dominov-bg.com

* Дизайнът и спецификациите на машината могат да бъдат променяни без предизвестие.


