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 Ideal 4850-95 EP ref.č.2105.                 

Elektrická stohová řezačka  

 
Kompaktní elektrická stohová řezačka s délkou řezu 475 mm (formát SRA3+ ) navržená pro menší 
reprografické provozy nebo knihařské pracoviště. 
Všechny funkce jsou řízený digitálně, nastavené hodnoty jsou zobrazovány na velkém přehledném 
displeji. Automatický přítlak s vlastním pohonem umožní dokonalou fixaci nejenom běžného 
ofsetového papíru, ale i křídy a embosovaných papírů. Řezný mechanismus dovolí řezat papírový 
stoh o tloušťce až 80mm, nastavení hloubky řezu je řízeno elektronicky s přesností řezu 0,1mm, 
místo řezu je vyznačeno optickou linií. 

Velký důraz je kladen na bezpečnost, a proto je řezačka vybavena čirým předním bezpečnostním 
krytem, zadním kovovým bezpečnostním krytem, bezpečnostním zámkem a ovládání spuštění 
řezu je obouručně dvojicí spínačů umístěných na předním panelu. 

 
• Rok výroby: 2004 

• Stav: výborný, plně funkční, velmi zachovalý stroj doposud používaný jen pro kancelářské účely 

• Vybavení: 
o Náhradní řezný nůž  – 1ks 
o Nová dořezová lišta – 1ks 
o Robustní podstavec s policí – 1ks 

o Nástroje pro výměnu nožů včetně bezpečnostního držáku – 1ks 
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Technická specifikace: 
 

• Maximální délka řezu: 475mm (formát SRA3+) 

• Maximální hloubka řezu: 450mm 

• Minimální hloubka řezu: 35mm 

• Maximální výška řezu: 80mm 

• Přesnost řezu: do 0,1mm 

• Automatický přítlak s vlastním motorem 

• EP programátor s funkcí zadání rozměru a uložení jednotlivých kroků do paměti zařízení 

• Elektronické ruční kolečko pro manuální nastavení zadního dorazu s plynulou regulaci otáček 

• Optická linie označující polohu řezu 

• Funkce automatického vysunutí řezaného materiálu 

• Bezpečnostní dvoutlačítkové ovládání 

• Průhledné kryty na předním a zadním stole 

• Ergonomický podstavec s policí 

• Elektromechanický pohon nože, přítlaku i dorazu 

• Cm nebo palcová měřidla 

• 99 programů s 99 kroky v každém programu 

• Síťové napájení: 230 V; 50Hz 

• Příkon: 1,1 kW 

• Rozměry: (ŠxHxV): 1.053x680x1.296mm 

• Hmotnost: 230 kg 
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