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  SUPER 430M ref.č. 2002.. E          

Elektrický perforovací stroj 

 
Elektrický perforovací stroj SUPER 430M s délkou perforace 430mm je určený pro perforaci papíru. 

Dle typu použitého perforovacího nástroje, k dispozici je 11 různých druhů, je možné provádět perforace pro 
různé druhy vazeb včetně výseku na háček pro nástěnné kalendáře, trhací perforaci, atd. Perforovací 
nástroje jsou snadno a rychle vyměnitelné, všechny razníky u perforovacích nástrojů jsou dle potřeby 
snadno vyřazovatelné, stačí jen povytáhnout kolíček. 

Perforovací štěrbina je průchozí, takže lze děrovat materiál delší jak 430mm. 

Primárně tedy najde své upotřebení v copyshopech, specializovaných knihařstvích nebo tiskárnách 
zaměřených na digitální tisk, ale také v knihárnách na rychlou výrobu předloh a maket. 

 

• Rok výroby: 2018 

• Stav: výborný, plně funkční, jako nový, předváděcí kus 

• Vybavení:  
o Perforovací jednotka � 4 x 4 mm, 3:1“, l=430mm, vyřazovatelné razníky  
o Perforovací jednotka � 4 x 4 mm, 3:1“, l=430mm, výsek na háček, vyřazovatelné razníky 

• Záruka 12 měsíců. 
 

 

 

 

Jak to funguje:                                              

 
Obsluha dle formátu perforovaného dokumentu nastaví levý boční doraz a případně vyřadí jeden nebo oba 
krajní razníky, aby se perforace nacházela ve středu jednotlivých listů. 

Poté vloží najednou 20-25 listů 80g papíru do perforovací štěrbiny a sklepne jej nadoraz na dno perforovací 
jednotky a boční doraz současně. Pak už jen stačí sešlápnout ovládací pedál a máme hotovo.  
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Technická specifikace: 
 

• Maximální délka perforace: 430mm  

• Maximální tloušťka perforace: 20-25 listů papíru 80g 

• Vzdálenost perforace od okraje: 2-5mm v závislosti na typu perforovací jednotky 

• Ovládání nožním pedálem 

• Síťové napájení: 220-240V; 50/60Hz 

• Příkon: 0,2 kW 

• Rozměry: (VxŠxH): 300x590x440mm 

• Hmotnost: 45 kg 

• Záruka: 12 měsíců 

• Záruční i pozáruční servis zajištěn proškoleným technikem s mnohaletými zkušenostmi. 
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