
Tehnične specifikacije. Osnovna enota. 1.

•  Standardna oprema✓     
• o / + dodatna oprema, jo je mogoče naknadno vgraditi 

ZNAČILNOSTI 
ZMOGLJIVOSTI OPIS VarioFold 

Compact

Modularna zasnova Prvi na svetu popolnoma modularni zložljivi sistem, ki ga 
lahko kadar koli razširite na spletno rešitev ✓

Kakovostna aluminijasta 
konstrukcija vesolja

Zelo stabilno podvozje z aluminijasto konstrukcijo, izjemno
odporno proti torzijam za največjo natančnost in 
vzdržljivost zlaganja

✓

Mehke gube

Optimalno za uporabo v pisarniških okoljih zahvaljujoč 
najnovejši tehnologiji koračnih motorjev 
Ustvarjanje hrupa: ni mogoče meriti v varčnem načinu, v 
delovnem načinu 50 db (A) po ISO 7779

✓

Popolnoma samodejno 
odstranjevanje papirja

Enostavno odstranjevanje papirja iz zložljivega prostora s 
pritiskom na gumb ✓

Širina medija 210 - 960 mm ✓
Vrste medijev / uteži Navaden in brizgalni papir, 60 - 120 g / m² ✓

Dolžina pregiba vzdolžna 
guba

Do 2500 mm ✓
Do 4000 mm: glej ROWE FOLD APP SE + / o
Do 30 m ali neomejeno: glej Endless Folding Kit 30 / 
UNLIMITED (patentirano) + / o

Prekrivna dolžina pregiba
Do 1500 mm z zložljivim DIN-jem ✓
Do 2500 mm z zložljivim DIN-om: glejte ROWE FOLD APP 
SE + / o

Standardni zložljivi 
programi

Vzdolžno: 190/210, 185/210, 180/210, 198, 210 mm in 210
mm ✓

Prečnik: 297 in 305 mm ✓
Posebni zložljivi programi Širina paketa vzdolžno zlaganje: 180 - 305 mm, prosto 

nastavljivo v korakih po 1 mm: glej ROWE FOLD APP SE + / o

Širina paketa vzdolžno zlaganje: 90 - 420 mm, prosto 
nastavljivo v korakih po 1 mm: glej ROWE FOLD APP PRO

+ / o



Širina paketa navzkrižno: 210 - 305 mm, prosto nastavljiva 
v korakih po 1 mm: glej ROWE FOLD APP SE + / o

Širina embalaže navzkrižno zlaganje: 180 - 420 mm, prosto 
nastavljivo v korakih po 1 mm: glej ROWE FOLD APP PRO + / o

Vezava
0, 20, 25 in 30 mm ✓
0 - 35 mm, prosto nastavljiv v korakih po 1 mm: glej ROWE 
FOLD APP SE + / o

APLIKACIJA ROWE FOLD 
LT 2

Aplikacija za priročno branje različnih odčitkov števcev: 
tekočih števcev, gub in zloženih dokumentov. Aplikacija 
vam ponuja tudi 12 trajno nameščenih zložljivih programov.

✓

USB vmesnik Za ROWE FOLD APP LT / SE / PRO, vključno s kablom USB ✓

Zložljivi standardi

DIN 824 A, B, C (DIN A4, DIN A3, DIN A2, DIN A1, DIN A0), 
AFNOR podoben (A4, A3, A2, A1, A0), ANSI (A, B, C, D, E) , 
ARCH (A, B, C, D, E), Ericsson (A4, A3, A2, A1, A0), 
francoščina

✓

AFNOR: glej ROWE FOLD APP SE + / o

Hitrost zlaganja

20 m / min v načinu brez povezave, do 20 m / min v 
spletnem načinu s tehnologijo več hitrosti in kratkim 
razmikom za samodejno prilagoditev hitrosti zlaganja na 
izhodni sistem

✓

Hitrost po meri  2
Zmanjšanje hitrosti zlaganja v načinu brez povezave za 
posebne zahteve. Vključeno v ROWE FOLD APP LT ✓

Omrežni priključek 100 - 240 V, 50/60 Hz ✓

poraba energije Način varčevanja z energijo: <0,8 vata, način delovanja: 58 
vatov ✓

mere in teža
Mere in teža so odvisne od vaše individualne konfiguracije.
Za vse podrobnosti glejte konfigurator na 
www.rowe.de/Konfigurator

✓

Vmesniki RS 232 serijski / CAN / USB ✓
Oznake / potrdila o 
odobritvi RoHS, CE, UL, cUL, CB, FCC del 15, razred B, EAC ✓

1 Vse informacije - razen če ni navedeno drugače - se nanašajo na običajni papir 80 g / m² 
2 Namestitev / konfiguracija / branje prek standardnega vmesnika USB 
3 Osnovna enota je potrebna za vse kombinacije 
4 Minimalne zahteve za mizo: Širina x globina: 1300 mm x 600 mm in nosilnost 90 kg plus teža 
zložljivega sistema in vseh izbranih modulov. 
5 Zloženi dokumenti z obveznim robom se v konfiguracijah brez povezave izpišejo na sprednjem 
dostavnem pladnju.
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