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LINIE COLATOR

Marca : SUPERFAX-Japonia

Formata din :
Colator EC4600
Colator EC4600L
Unitate faltuire +capsare (cu capse)-M5000HCS

Colator cu 20 bene Superfax EC 4600  +  EC 4600 L + masă de evacuare de 
mare capacitate EC-465

Metoda de alimentare - prin fricţiune

Dimensiuni hârtie - de la format de carte poştală până la SRA3

Calitatea hârtiei - între 35-210 g/mp (în cazul utilizării mesei de evacuare de mare 
capacitate hârtie  trebuie  să fie  între 50-210 g/mp),  hârtie  de copiator,  hârtie 
offset, hârtie reciclată, hârtie NCR

Viteza - 27 sau 20 seturi pe minut (1620 sau 1200 seturi pe oră)

Capacitatea benei - 28 mm, circa 350 coli de 64 g/mp sau 280 coli de 80 g/mp

Capacitatea tăvii de evacuare standard - 65 mm, circa 800 coli de 64 g/mp sau 
650 coli de 80 g/mp
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Capacitatea mesei de evacuare de mare capacitate EC-465 - 330 mm, circa 3200 
coli de 80 g/mp

Metoda de evacuare - în cruce sau drept

Erori  detectate  -  atenţionare necesitate realimentare cu hârtie,  hârtie  blocată, 
alimentare dublă, masa de evacuare plină, blocare hârtie la evacuare, uşa din 
spate deschisă.

Verificarea grosimii hârtiei - individual pe fiecare benă prin senzori optici

Reglarea presiunii la alimentare - 3 sau 4 poziţii

Presiunea rolei separatoare - 3 poziţii

Contor - din 4 cifre, presetare prin 10 cifre (0-9)

Modalitate de alimentare a hârtiei  - alternativă,  interpunere, inserţia coperţii  în 
faţă sau în spate, repetare

Alimentare energie electrică - 220 V, 60 Hz, 190 W.

Dimensiuni - 76 cm / 55 cm / 105 cm (înălţime) pentru fiecare colator şi 69,8 /  
59,4 /78,7 cm pentru masa de evacuare de mare capacitate

Masă - 77 kg + 77 kg + 51 kg

Alte funcţii - ridicare automată a tăvii de alimentare, tavă de alimentare complet 
detaşabilă

Accesorii standard - tăvi de alimentare, tavă de evacuare în cruce, husă de vinyl 
pentru aparat, ghidaj auxiliar la alimentare pentru hârtie de dimensiuni mici

Accesorii opţionale - masă pentru colator, maşină de pliat şi capsat

Ţara de origine - Japonia
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Maşină de pliat şi capsat Booklet 
Maker SF-2000R

Metodă de preluare - fricţiune

Poate opera singur sau cuplat la colator

Format maxim SRA3 (328x457mm)

Viteza maximă 2200 broşuri pe oră

Capacitatea magaziei pentru capse - 5000  
bucăţi

Capacitatea maximă de capsare - 25 coli de 80 g/mp

Capacitatea maximă de fălţuire - 20 coli de 80 g/mp (coperta poate fi maxim de 155  
g/mp)

Calitatea hârtiei - între 60-200 g/mp

Capete de capsare - 2, opţional al treilea

Poziţii de capsare - 5 - centru, la 68 mm, 128 mm, 200 mm şi 260 mm (capsare pe  
colţ)

Dimensiuni - 105 / 62 / 74 cm (în lucru)

Masă - 86 kg

Alimentare cu energie electrică - 220 V, 50/60 Hz, 160 W, 1,01 A.

Ghidarea hârtiei - automată

Detectare automată a dimesniunii hârtieiSetul de hârtie incomplet este evacuat  
automat pe masa inferioară de evacuare fără a opri funcţionarea echipamentului.


