
Tehnične specifikacije ROWEFOLD 721-1

  Standardna oprema✓     
 o Dodatna oprema 

ZNAČILNOSTI ZMOGLJIVOSTI OPIS ROWEFOLD 721-1

Zanositev Sistem zlaganja brez povezave za prečno in 
prečno zlaganje v enem postopku ✓

Sistemska miza iz nerjavečega 
jekla

. Visoko kakovosten namizni sistem, sestavljen
iz posebnega nerjavečega jekla s strukturo, 
non-stick 
Zložite s tipografijo na vrhu: Omogoča 
ergonomsko rokovanje dokumentov - glej, kaj 
se je zložen

✓

Mehke gube Zaradi sodobne tehnologije koračnih motorjev 
je optimalna za uporabo v pisarniškem okolju ✓

Širina medija 210 - 960 mm ✓
Vrste medijev / uteži Navaden in brizgalni papir, 60 - 110 g / m2 ✓

Dolžina pregiba vzdolžna guba
Do 6000 mm ✓
Neomejeno: glej Endless Folding Kit 
UNLIMITED (patentirano) O

Prekrivna dolžina pregiba Do 2500 mm z zložljivim DIN-jem ✓

Standardni zložljivi programi
Vzdolžno: 198, 210/180, 210/185, 210/190, 
210 mm in 210 mm - zložljivo pakiranje ✓

Prečnik: 297 in 305 mm ✓
Posebni zložljivi programi 
vzdolžno in prečno zlaganje

Širina paketa vzdolžno zlaganje: 140 - 225 mm ✓
Širina zavojčka navzkrižno: 297 - 305 mm ✓

Posebni zložljivi programi samo 
vzdolžno zlaganje Širina paketa vzdolžno zlaganje: 110 - 420 mm ✓

Vezava 0 - 35 mm ✓

Zložljivi standardi
DIN 824 A, B, C, ANSI, ARCH, Ericsson, 
francoščina ✓

AFNOR podobno O
Hitrost zlaganja 18 m / min ✓



Poraba energije Način varčevanja z energijo: 40 vatov, način 
delovanja: 170 vatov ✓

vmesnik RS 232 serijski ✓
Integriran izhodni pladenj Kapaciteta približno 25 zloženih dokumentov ✓

Mere 2 (širina x višina x globina v 
mm)

1.635 x 1.000 x 835 ✓

Omrežni priključek 230 V, 50/60 Hz ✓

Teža 2 180 kg ✓
Oznake / potrdila o odobritvi CE, RoHS ✓

1 Če ni navedeno drugače, se vse informacije nanašajo na običajni papir 80 g / m² 
2 Brez dodatne opreme

Tehnične specifikacije. Dodatna Oprema.

•  Standardna oprema✓     
• o Dodatna oprema 

MODUL OPIS ROWEFOLD 721-1

Samodejni zavihek traku
Popolnoma samodejna rešitev za arhiviranje zbranih 
dokumentov velikega formata iz materiala, odpornega 
na trganje

O

Neskončni zložljivi 
komplet NEomejen

Patentirana prekomerna dolžina se neskončno zloži in 
brez razvite vmesne plasti O

Samodejno nalaganje 
traku Razširitev zbirke na približno 50 zloženih dokumentov O

Zložljivi komplet AFNOR Če želite razširiti funkcijo ležečega zlaganja, da 
vključite pokončni format in zlaganje, podobno AFNOR O
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