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 Alpha-Doc® automatic ref.č.1820 .E          

Automatický perforovací stroj 

 

Hlavními přednostmi Automatického perforovacího stroje Alpha-Doc ® automatic  je velmi vysoká produktivita 
a snadná obsluha. 

S rychlostí perforace až 65 taktů za minutu je schopen naperforovat až 30.000 listů 80g papíru za hodinu 
ve formátech od 138x138mm do 350(perforace)x330mm. 

Nastavení nebo změna formátu probíhá plně v automatickém režimu. Obsluha, podobně jako třeba u 
kopírovacího stroje, zadá pomocí ovládací klávesnice potřebné údaje a zmáčkne tlačítko start. 

Na tomto stroji je možné provádět různé druhy perforací včetně perforace s výsekem na háček u nástěnných 
kalendářů. Výměna jednotky nezabere víc jak 5 minut, rychlému vystředění nestandartních formátů 
napomáhají vyřazovatelné razníky. 

Na výstupu je stroj vybaven rotačním vykladačem, tím je zachováno stejné pořadí listů jako na vstupu. 
Velkokapacitní mobilní vykladač na kolečkách pak ulehčí následnou manipulaci s materiálem k dalšímu 
zpracování.  

Snadná je i případná manipulace se strojem samotným, neboť tento je opatřen čtveřicí koleček. 

Své místo si tedy najde nejen v menších provozech jako jsou digitální tiskárny a copycentra, ale i ve velkých 
knihárnách. 

 

• Rok výroby: 1997 

• Stav: perfektní, velmi zachovalý, plně funkční 

• Maximální formát perforace: 350 (perforace) x330mm 

• Minimální formát perforace: 138mm x 138mm 

• Vybavení: 
o Perforovací jednotka ø 4 mm, 3:1“, l=350, 5 vyřazovatelných razníků – 1ks 
o Perforovací jednotka ø 6 mm, 2:1“, l=350, 5 vyřazovatelných razníků – 1ks 

• Servis zajištěn proškoleným technikem s mnohaletými zkušenostmi. 
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 Druhy možných perforací: Mobilní stohový vykladač  Vysoká produktivita  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jak to funguje:                                              

 
Obsluha zvolí přednastavený DIN formát nebo zadá konkrétní formát perforovaného dokumentu pomocí 
ovládací klávesnice, případně vyřadí razníky na perforovací jednotce, aby se perforace nacházela ve středu 
jednotlivých listů. 

Poté naloží perforovaný materiál do automatického nakladače a zmáčkne tlačítko START. 

Stroj si automaticky nastaví a vystředí dorazy, spustí perforaci a začne odebírat jednotlivé části materiálu. Ke 
snadnějšímu oddělování jednotlivých svazků materiálu můžeme použít rozfuk. 

Transportní pás dopraví jednotlivé svazky pod perforovací jednotku, kde je provedena perforace dle typu 
použité perforovací jednotky. 

Na výstupu je stroj vybaven rotačním vykladačem. Tím je zachováno stejné pořadí listů jako na vstupu a je 
možné tedy perforovat i již nasnášené materiály. 

Napeforovaný materiál nakonec padá na mobilní velkokapacitní stohový vykladač, který ulehčí následnou 
manipulaci s materiálem k dalšímu zpracování. 

Stroj pracuje s rychlostí 65 taktů za minutu, je tedy možné naperforovat až 30.000 listů za hodinu. Reálný 
výkon je ovšem závislý na formátu, tloušťce a druhu perforovaného materiálu. 

 

 Přídavné vybavení 
 

• Perforovací jednotky s různými typy otvorů a roztečí, s nebo bez otvoru na kalendářový háček. 
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Technická specifikace:                                              

 
• Maximální formát: 350 (perforace) x330mm 

• Minimální formát: 138 x 138 mm 

• Tloušťka papíru: 70-300g 

• Nastavitelná tloušťka perforace: 0,5 -1mm 

• Rozrážecí klín vybaven rozfukem  

• Maximální výkon: 65 perforací za minutu 

• Široká škála perforovacích jednotek pro různé typy vazeb včetně výseku na háček pro nástěnné kalendáře 

• Rotační vykladač - zachováni posloupnosti jednotlivých listů 

• Ovládání řídícím panelem 

• Automatické nastavení formátu 

• Síťové napájení: 220/240V /50Hz 

• Rozměry: ( VxŠxH ): 1.240 x 1.850 x 710mm  

• Hmotnost:350 kg 
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