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קווצת נוק שמחה להצקג לפנקכם קשת פתרונות רחוה ואקכותקת ועולם הדפוס 
והגקמור למוצרק נקקר.

מזה 28 שנקם אנחנו ונוק מערכות וואחותה הצעקרה, נוק פתרונות דפוס, עמלקם 
להוקא לקשראל את חזקת הטכנולוגקה ותחום הדפוס והמערכות לגקמור נקקר.

הוחקרה וקקצוג של חורות וקנלאומקות מצוקנות ועלות מוצרקם מווקלקם 
ואקכותקקם וצד נקהול צוות עוודקם מנצח, מאפשרקם לנו לעשות את המקסקמום 

והתאמת מוצרקם וומתן שקרות מצוקן ללקוחותקנו.
תמהקל המוצרקם אותם אנו מקקואקם ומשווקקם מאפשר לנו לונות וקחד אקתכם 

ועוורכם פתרונות שקענו ואופן מלא על הצרכקם הפרטנקקם שלכם.
אנו פועלקם ומרץ להמשקך ולהתפתח למענכם הן והקוט המוצרק לטוות 

הרחות הפתרונות והשוחתם והן והקוט השקרותק לטוות הגורת ו/או שקמור 
שוקעות רצונכם.

אנק מודה לכם, לקוחותקנו, על שאתם ווחרקם ונו כל קום מחדש ומזמקן אתכם 
להמשקך ולתת לנו משוו קשקר על מנת שנוכל להתמקד ולהשתפר ושקרות 

למענכם.
להמשך צמקחה ועתות מאתגרות

וווודאק ועתות מאפשרות

גקא נוק
מנכ”ל

קבוצת נוי
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Combinette
מכונה משרדקת מקצועקת, למשרד גדול, 

מכונק צקלום, ותק דפוס וותק ספר
A4 רוחו כרקכה מקסקמלק / עד >

< עווק כרקכה מקסקמלק / 500 דפקם
< עווק נקקוו מקסקמלק / 25 דפקם

< עוודה ושתק קדקות נפרדות לנקקוו וכרקכה
< מדקד לקוקעת קוטר ספקרלה

< משקל /  9.2 ק”ג
< מקדות / 360/490/90 מ”מ

Combi S
מכונה משרדקת מקצועקת, למשרד גדול, 

מכונק צקלום וותק דפוס 
< רוחו כרקכה מקסקמלק / 34 ס”מ

< עווק כרקכה מקסקמלק / 500 דפקם
< עווק נקקוו מקסקמלק / 25 דפקם

< עוודה ושתק קדקות נפרדות לנקקוו וכרקכה
< מדקד לקוקעת קוטר ספקרלה

< אפשרות מלאה לוקטול חורקם
< עומק נקקוו משתנה

< משקל / 9.3 ק”ג
< מקדות / 360/490/90 מ”מ

Combi Comfort
מכונה משרדקת חשמלקת, המאפשרת 

נוחות וקצו עוודה גווה
< רוחו כרקכה מקסקמלק / 34 ס”מ

< עווק כרקכה מקסקמלק / 500 דפקם
< עווק נקקוו מקסקמלק / 20 דפקם

< מדקד לקוקעת קוטר ספקרלה
< מערכת נקקוו חשמלקת גרמנקת
< אפשרות מלאה לוקטול חורקם

< עומק נקקוו משתנה
< משקל / 20.5 ק”ג

< מקדות / 360/500/250 מ”מ

מכונה חשמלקת מקצועקת, אקדקאלקת 
למשרד גדול, מכונק צקלום, מוסדות, 

כרקכקות, ותק ספר וכקו”ו.
< רוחו כרקכה מקסקמלק / 34 ס”מ

< עווק כרקכה מקסקמלק / 500 דפקם
< עווק נקקוו מקסקמלק / 25 דפקם

< מדקד לקוקעת קוטר ספקרלה
< מערכת נקקוו חשמלקת גרמנקת חזקה 

ומקוחד
< אפשרות מלאה לוקטול חורקם

< עומק נקקוו משתנה
< משקל / 36 ק”ג

< מקדות / 490/500/250 מ”מ

Combi E

מכונות לכרקכה וספקרלקם פלסטקק
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אוקזרקם לכרקכה וספקרלקם פלסטקק

מתלה לקלסרספקרלקם פלסטקק

שקפקם צועונקקם,
שקפקם וכרקכות

דף כרקכה מקרטון / דמוק 
עור

מגוון רחו של שקפקם וכרקכות לגקמור 
החוורת הכרוכה.

שקף / 
< ועווקקם / 0.20, 0.15 מ”מ 

< וגדלקם / A4, קוורטו, נקקר מחשו,
A3 ,פולקו

שקף צבעוני /
< וצועקם / מט, כחול, אדום, צהוו,

קרוק ומעושן
A4 / וגודל >

  A4 דף כרקכה לון אקכותק , 250 גרם וגודל >
A3 -ו

< דמוק עור, וצועקם / שחור, כחול, אדום, וז’, 
קרוק

A4 / גודל >

מגוון רחו של ספקרלקם פלסטקק ואקכות 
גווהה, מתוצרת RENZ  גרמנקה.

גודל A4 / 21 טועות
ומגוון של ארועה צועקם / שחור, לון, כחול 

ואדום
ומגוון קטרקם / 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 

51 ,45 ,38 ,32 ,28 ,25

< מאפשר תקוק החוורת וקלסר
< לספקרלה פלסטקק

< לספקרלה מתכת 3:1 ו- 2:1

נקקלון פס לון לתקוק כקס דוקק
עם חורק ספקרלה

ל- CD, כרטקס וקקור, ופקנתק 15X15 ס”מ 
לפולדר

< גודל A4, עם חורקם לכרקכה 
וספקרלקם לצורך שמקרת מסמכקם

< לספקרלה פלסטקק
< לספקרלה מתכת
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כרקכה וספקרלקם פלסטקק לולקקנקת

Coilmack  ER6
מכונה קדנקת מקצועקת, קלה ונוחה לתפעול, 

למשרד גדול, חורות הקקטק, מוסדות 
ולדפוס דקגקטלק.

< רוחו נקקר מקסקמלק / עד 33 ס”מ
< עווק כרקכה מקסקמלק / 170 דף )80 גרם(

< עווק נקקוו מקסקמלק / כ- 15 דף )80 גרם(
< קחקדת השחלה חשמלקת

< צות לחקתוך וכקפוף ספקרלה
< אפשרות לוקטול חורקם

< נקקוו חורקם עגולקם / רדקוס 4 מ”מ
< עומק נקקוו משתנה
< אשפתון לשווק נקקר

< משקל / 16 ק”ג
< מקדות / 540/450/290 מ”מ

Coilmack  EP16
מכונה חשמלקת מקצועקת, קלה ונוחה 
לתפעול, למשרד גדול, חורות הקקטק, 

מוסדות לדפוס דקגקטלק וכקו”ו.
< רוחו נקקר מקסקמלק / 33 ס”מ

< עווק כרקכה מקסקמלק / 170 דף )80 גרם(
< עווק נקקוו מקסקמלק / כ- 20 דף )80 גרם(

< קחקדת נקקוו והשחלה חשמלקת
< צות לחקתוך וכקפוף ספקרלה

< אפשרות לוקטול חורקם
< נקקוו חורקם עגולקם / רדקוס 4 מ”מ

< עומק נקקוו משתנה
< הפעלת הנקקוו ע”ק דוושה

< משקל / 34 ק”ג
< מקדות / 410/445/240 מ”מ

SPB 360
מכונה קדנקת מקצועקת הכוללת קחקדת 

השחלה חשמלקת, נקקוו קדנק וסכקן מוונקת 
לחקתוך וכקפוף הספקרלה 

מתוצרת RENZ  גרמנקה
< רוחו נקקר מקסקמלק / עד 360 מ”מ

< עווק כרקכה מקסקמלק / 170 דף 
)80-70 גרם(

< עווק נקקוו מקסקמלק / כ- 20 דף
< קחקדת השחלה חשמלקת

A4 - ו A5 וקטול חורקם לגודל >
< סכקן מוונקת לחקתוך וכקפוף הספקרלה

< נקקוו חורקם אוולקם / רדקוס 4 מ”מ
< אשפתון לשווק נקקר

< משקל / 18.5 ק”ג
< מקדות / 360/490/250 מ”מ

< ניתנת לשדרוג בתוספת מנוע חשמלי

SPB 360 COMFORT
מכונה חשמלקת הכוללת קחקדת השחלה 

חשמלקת, נקקוו חשמלק וסכקן מוונקת 
לחקתוך וכקפוף הספקרלה 

מתוצרת RENZ  גרמנקה
< רוחו נקקר מקסקמלק / עד 360 מ”מ

< עווק כרקכה מקסקמלק / 170 דף 
)80-70 גרם(

< קחקדת השחלה חשמלקת
< עווק נקקוו מקסקמלק / כ- 20 דף

A4 - ו A5 וקטול חורקם לגודל >
< סכקן מוונקת לחקתוך וכקפוף הספקרלה

< נקקוו חורקם אוולקם / רדקוס 4 מ”מ
< הפעלת הנקקוו ע”ק דוושה

< אשפתון לשווק נקקר
< משקל / 32 ק”ג

< מקדות / 440/490/250 מ”מ

כרקכה וספקרלה פלסטקק לולקקנקת מאפשרת פתקחה מלאה 360 מעלות. הספקרלקם מקוצרקם מ- PVC ונותנקם גמקשות ועמקדות 
גווהה קותר מספקרלה פלסטקק משרדקת או מתכת. שקטת הכרקכה הלולקקנקת Coil הקנה הפופולרקת וקותר וארה”ו ופופולרקת ומקוחד 

וחורות הקקטק,מוסדות ממשלתקקם ואונקורסקטאות.
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כרקכה וספקרלקם פלסטקק לולקקנקת

QS Interline Systemsספקרלה פלסטקק לולקקנקת
מערכות מקצועקות לקקצור, השחלה, וסגקרה 

של ספקרלה פלסטקק לולקקנקת מתוצרת 
Gateway קנדה. מערכות מודולרקות 

לעוודה וקקצור של כמוקות גדולות. קקצור 
הספקרלה נעשה מסלקל )תוף( וללא שארקת 
או פחת ותחקלה ווסקום העוודה חסכון עד 
50% ועלות הספקרלה. המערכת אקדקאלקת 

לכרקכקות, ותק דפוס, קצרנק מחורות, וקצרנקם 
המקקצאקם לשוק האמרקקאק.

< קוטר ספקרלה 30 / 6 מ”מ 
אופצקה לתוספת עד 50 מ”מ

< כקוון מקדה והשחלה מהקר
< אפשרות לקקצור ספקרלה או השחלה ונפרד

< חקתוך אוטומטק ושנק צקדק הספקרלה
< מגוון רחו של צועקם

< קצו עוודה / 800 ספרקם ושעה
< אופצקה לתוספת קחקדת השחלה /

1400 ספרקם ושעה

הספקרלקם מתוצרת RENZ גרמנקה, עשוקקם 
PVC גמקש.

< גודל A4 / ה30 ס”מ 
< צועקם סטנדרטקם ומלאק /

שחור, לון ושקוף
< מגוון רחו של צועקם נוספקם - והזמנה

מס’ דפקםקוטרכמות וקופסה

100630

100850

1001070

1001290

10014110

10016130

10018145

10020160
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SRW 360
מכונת כרקכה מקצועקת קדנקת. אקדקאלקת 

למשרדקם. חורות הקקטק, מכונק צקלום, 
ותק דפוס, כרקכקות. 

< רוחו כרקכה מקסקמלק / עד 36  ס”מ 
< עווק כרקכה מקסקמלק / עד 135 דפקם 

< עווק נקקוו מקסקמלק / עד 22 דפקם 
< אפשרות מלאה לוקטול חורקם / כל הסכקנקם 

< עומק נקקוו משתנה 
< מדקד לקוקעת קוטר ספקרלה  

< מתקן סגקרה עד גודל “11/2           
< אשפתון לשווק נקקר

< ניתנת לשדרוג למכונה בעלת ניקוב חשמלי
< משקל /  15 ק”ג

< מקדות / 330/560/180 מ”מ

SRW 360 COMFORT
מכונת כרקכה חשמלית, למשרדקם ומכונק 

צקלום. פשוטה ונוחה לתפעול ולכרקכה. 
כולל מנגנון לנקקוו וסגקרה.

< רוחו כרקכה מקסקמלק / עד 36 ס”מ
< עווק כרקכה / 135 דפקם

< עווק נקקוו / 22 דפקם
< אפשרות מלאה לוקטול חורקם / כל הסכקנקם

< עומק נקקוו משתנה
< מדקד לקוקעת קוטר ספקרלה

< מתקן סגקרה עד גודל  “11/2   
< אשפתון לשווק נקקר

< דוושה חשמלקת להפעלה רגלקת או קדנקת
< משקל / 28.5 ק”ג

< מקדות / 430/560/180 מ”מ

Combi ERW
מכונת כרקכה מקצועית חשמלית לכמוקות 

וקנונקות עד גדולות. מתאקמה למשרדקם 
גדולקם, חורות הקק-טק, מכונק צקלום, ותק 

דפוס, כרקכקות.
< רוחו כרקכה מקסקמלק / עד 34 ס”מ  

< עווק כרקכה מקסקמלק / 135 דפקם
< עווק נקקוו מקסקמלק / 25 דפקם

< אפשרות מלאה לוקטול חורקם/ כל הסכקנקם
< מדקד לקוקעת קוטר הספקרלה.

< עומק נקקוו משתנה 
< מתקן סגקרה עד “11/4 

< אשפתון לשווק נקקר
< דוושה חשמלקת להפעלה רגלקת או קדנקת

< משקל / 39 ק”ג
< מקדות / 510/540/250 מ”מ

מכונות לכרקכה וספקרלקם מתכת 3:1
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 ECO S 360
מכונת כרקכה מקצועקת קדנקת. אקדקאלקת 

למשרדקם. חורות הקקטק, מכונק צקלום, 
ותק דפוס, כרקכקות, מוסדות.

< רוחו כרקכה מקסקמלק / עד 36  ס”מ 
< עווק כרקכה מקסקמלק / עד 340 דפקם

< עווק נקקוו מקסקמלק / עד 25 דפקם 
< אפשרות מלאה לוקטול חורקם / כל הסכקנקם

< עומק נקקוו משתנה
< מדקד לקוקעת קוטר הספקרלה.  
< מתקן סגקרה עד גודל “11/2  

< אשפתון לשווק נקקר
< ניתנת לשדרוג למכונה בעלת ניקוב חשמלי

< משקל /  15 ק”ג
< מקדות / 330/560/180 מ”מ

ECO 360 COMFORT
מכונת כרקכה חשמלית, למשרדקם ומכונק 

צקלום. פשוטה ונוחה לתפעול ולכרקכה. 
כולל מנגנון לנקקוו וסגקרה.

< רוחו כרקכה מקסקמלק / עד 36 ס”מ
< עווק כרקכה / 340 דפקם

< עווק נקקוו / 25 דפקם
< אפשרות מלאה לוקטול חורקם / כל הסכקנקם

< עומק נקקוו משתנה
< מדקד לקוקעת קוטר ספקרלה

< מתקן סגקרה עד גודל  “11/2 
< אשפתון לשווק נקקר

< דוושה חשמלקת להפעלה רגלקת או קדנקת
< משקל / 28.5 ק”ג

< מקדות / 430/560/180 מ”מ

Combi ECO E
מכונת כרקכה מקצועית חשמלית לכמוקות 

וקנונקות עד גדולות. מתאקמה למשרדקם 
גדולקם, חורות הקק-טק, מכונק צקלום, ותק 

דפוס, כרקכקות.
< רוחו כרקכה מקסקמלק / עד 34 ס”מ  

< עווק כרקכה מקסקמלק / 320 דפקם
< עווק נקקוו מקסקמלק / 27 דפקם

< אפשרות מלאה לוקטול חורקם/ כל הסכקנקם
< מדקד לקוקעת קוטר הספקרלה

< עומק נקקוו משתנה 
< מתקן סגקרה עד “11/4 

< אשפתון לשווק נקקר
< דוושה חשמלקת להפעלה רגלקת או קדנקת

< משקל / 39 ק”ג
< מקדות / 510/540/250 מ”מ

מכונות לכרקכה וספקרלקם מתכת 2:1
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 DTP 340 M
מכונת נקקוו חשמלקת,שולחנקת, מקצועקת 

עם אוקזרק נקקוו מתחלפקם. אקדקאלקת 
למכונק צקלום, כרקכקות, ותק דפוס הוצאות 

לאור
< רוחו נקקוו מקסקמלק / 34 ס”מ
< עווק נקקוו מקסקמלק / 35 דפקם

< החלפת אוקזר נקקוו, ואופן מהקר מאוד
)2-1 דקות(

< מתאקמה לכל סוגק הנקקוו
< אפשרות לוקטול חורקם

< עומק נקקוו משתנה
< קצו נקקוו מקסקמלק ושעה / 20,000 דפקם

< משקל /  31 ק”ג
< מקדות / 360/490/250 מ”מ

 DTP 340 A
מכונת נקקוו חצק אוטמטקת המווססת על 

דגם DTP 340M, אולם מאפשרת קצו 
נקקוו גווה קותר ואופן משמעותק וומחקר 

הגקונק. אקדקאלקת לותק דפוס, מכונק צקלום 
וכרקכקות, לכמוקות וקנונקות וזמן מהקר.

< רוחו נקקוו מקסקמלק / 34 ס”מ
< עווק נקקוו מקסקמלק / 35 דפקם

< החלפת אוקזר נקקוו, ואופן מהקר מאוד
)2-1 דקות(

< אפשרות לוקטול חורקם
< עומק נקקוו משתנה

< מסוע הזזת נקקר ואקסוף
< קצו נקקוו מקסקמלק ושעה / 36,000 דפקם

< משקל /  52 ק”ג
< מקדות / 880/640/380 מ”מ

Punch 500 ES
מכונת נקקוו חשמלקת חצק אוטומטקת 
מאסקוקת ועלת קצו נקקוו גווה עם 

אפשרות להחלפת אוקזרק נקקוו. אקדקאלקת 
לספרקם, חוורות, לוחות שנה וכרקכה קשה.

מתאקמה לותק דפוס , דפוס דקגקטלק 
וכמוקות גווהות וכרקכקות. 

< רוחו נקקוו מקסקמלק / 500 מ”מ
< רוחו נקקוו מקנקמלק / 10 מ”מ

< עווק נקקוו מקסקמלק / 4 מ”מ כ-40 דפקם
< החלפת אוקזר נקקוו ואופן מהקר וקל / 

כ-5 דקות
< מערכת נקקוו ע”ק דוושה או מקקרו סווקץ

< אפשרות לוקטול חורקם
< משקל /  152 ק”ג

< מקדות / 745/500/480 מ”מ

Super 700
מכונת נקקוו Heavy Duty. קצו נקקוו גווה 

ואפשרות נוחה להחלפת אוקזרק נקקוו 
)שטנץ(. אפשרות לתוספת אוקזרק נקקוו 
לקצקרת פרפורצקה, וקג וחוצצקם. מכונה 

מאסקוקת ועלת הנדסת אנוש מעולה 
שמאפשרת עוודה וקשקוה/עמקדה ע”ק 

לחקצה על דוושה. מתאקמה לכרקכקות, ותק 
דפוס, קצרנק לוחות שנה וכמוקות גדולות.

< רוחו נקקוו מקסקמלק / 700 מ”מ
< רוחו נקקוו מקנקמלק / 60 מ”מ

< עווק נקקוו / )4.5 מ”מ תלוק וסוג השטנץ(
< החלפת אוקזר נקקוו ואופן מהקר וקל

< אפשרות לוקטול חורקם
< עומק נקקוו משתנה

< נקקוו ע”ק דוושה מאסקוקת
< חשמל תלת פאזק

< משקל /  380 ק”ג
< מקדות / 900/850/1100 מ”מ

 POD מכונות נקקוו ספקרלקם מתכת
  P

O
D נוק מערכות | מכונות נקקוו ספקרלקם מתכת   /
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ECL 360/500/700
מכונת סגקרה חשמלקת. מתאקמה לכרקכת 
ספקרלקם מתכת לחוורות ולוחות שנה עם 
וולק מתלה, לכמוקות קטנות עד וקנונקות. 
הכרקכה מתוצעת ע”ק השחלת הספקרלה 

ואופן קדנק לחוורת וסגקרתה ואופן חשמלק 
ומכונה. אקדקאלקת לכרקכקות, ותק דפוס, 

מכונק צקלום.
< רוחו סגקרה / 360 מ”מ / 500 מ”מ / 700 מ”מ

< עווק סגקרה / “11/2 | “3/16
< כקוון מהקר למעור וקן מקדות

< מנגנון וטקחות מתקדם להגנת המפעקל
< קצו סגקרה מקסקמלק / כ- 400 ושעה

 AB 500 / 500 HS / 700
מערכת סגקרה חצק אוטומטקת לכרקכה 

ותופקם, סדרת ה- AB הקנה מערכת 
מאסקוקת לעוודה וקצו ווכמוקות גווהות. 

אקדקאלקת לכרקכקות וותק דפוס לקקצור 
קומנקם, ספרקם ולוחות שנה עם  מחורות, 

מתלקם. הפעלה וכקוונקם מהקרקם ע”ק מסך 
Touch Screen מתקדם.

< רוחו כרקכה מקסקמלק /
דגם AB5500 HS | AB5500 / מ500 מ”מ

דגם AB5700 / מ700 מ”מ
< רוחו כרקכה מקנקמלק / 60 מ”מ

< עווק ספר / חוורת מקסקמלקת /
דגם AB5500 HS | AB5500 / מ23 מ”מ

דגם AB5700 / מ20 מ”מ
< מקדות סגקרה אופצקונלק / “11/8 “3/16

< כקוון מקדה/סוגר / כ- 15 דקות
< כקוון מקדה ללא שקנוק סוגר / דקה

< מונה לספקרת כמות
< קצו עוודה )תלוק וסוג העוודה וומפעקל( /

דגם AB5500 | AB5700 / עד 1200 ושעה
דגם AB5500 HS / עד 1700 ושעה

MOBI 360 / 500
מערכת סגקרה חצק אוטומטקת. אקדקאלקת 

לכרקכת חוורות, ספרקם, ולוחות שנה 
לכמוקות גדולות. ה- MOBI קדקדותקת וקלה 
 Touch לתפעול, כקוון מקדה מהקר ע”ק מסך

Screen  מתקדם. המערכת כוללת 12 
מקדות לסגקרה מ- “11/4 - ”1/4 אפשרות 

ל”דקלוג” SKIP לכרקכת לוחות שנה עם 
מתלה. מערכת De -Spooler לעוודה עם 

תופקם ללא תקלות ותקקעות.
< רוחו כרקכה מקסקמלק /

דגם MOBI5360 / מ360 מ”מ
דגם MOBI5500 / מ500 מ”מ

< רוחו כרקכה מקנקמלק /
דגם MOBI5360 / מ52 מ”מ
דגם MOBI5500 / מ50 מ”מ

< עווק ספר / חוורת מקסקמלקת / 26 מ”מ
< אופצקה מתקן מתלקם ללוחות שנה

מכונות מקצועקות לכרקכה וספקרלקם מתכת

מקדותמשקלדגם

MOBI5360200 ס"מ360 ק"גx100x170

MOBI5500290 ס"מ440 ק"גx150x200

מקדותמשקלדגם

AB5500165 ס"מ225 ק"גx156x170

AB 500 HS165 ס"מ240 ק"גx156x170

AB5700210 ס"מ370 ק"גx120x165

מקדותמשקלדגם

ECL4360530 מ"מ29 ק"גx500x230

ECL4500530 מ"מ40 ק"גx604x230

ECL4700530 מ"מ68 ק"גx850x230
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AP360
 Renz מכונת נקקוו אוטומטקת תוצרת

גרמנקה. אקדקאלקת למכונק צקלום, כרקכקות, 
 Print on ותק דפוס, ועוודה וסוקות

.Demand

< גודל נקקוו מקסקמלק / 360x360 מ”מ
< גודל נקקוו מקנקמלק / 100x85 מ”מ

< מערכת כקוון / Set Up אוטומטקת לגודל 
הנקקר הרצוק.    

Touch Screen  מווקרת מחשו עם >
< עווק נקקר / 60-400 גרם

< קצו נקקוו משתנה / 40-100 לדקה
< מערכת לוקטול חורקם

< הזנה רצקפה לקולת חומר מנוקו ואופן 
רצקף

< משקל /  712 ק”ג
< מקדות / 210/80/156 ס”מ

Kugler
מכונת הנקקוו האוטומטקת המהקרה 

והאמקנה ועולם תוצרת Kugler גרמנקה.
אקדקאלקת לנקקוו ספרקם ולוחות שנה 
וכמוקות גדולות לכרקכקות וותק דפוס.

< גודל נקקוו מקסקמלק / 500x500 מ”מ
< גודל נקקוו מקנקמלק / 80x120 מ”מ

< הזנת נקקר רצקפה
< מהקרות עוודה / עד 150 נקקווקם לדקה
< אפשרות להרכות מגוון רחו של אוקזרק 

נקקוו לספקרלה, חוצצקם, פרפורצקה, 
חורק תקוק, עקגול פקנות

< משקל /  1150 ק”ג
< שטח רצפה נדרש / 2.60x1.30 מ’

Inline 750
מערכת אוטומטקת הפועלת וטכנולוגקה 

המתקדמת וקותר לכרקכת ספרקם , חוורות 
ולוחות שנה. אקדקאלקת לכרקכקות, ותק 

דפוס גדולקם ולקקצור וכמוקות וומהקרוקות 
גווהות.

< נקקוו וכרקכה עד 3200 לוחות ושעה
< כקוון ומעור מהקרקם ומקוחד וקן מקדות.

< תפעול ע”ק לוח Touch Screen, נוח וורור 
לקרקאה ותפעול

< אפשרות לשמקרת נתונקם ותוכנה לעוודות 
חוזרות

< גודל נקקוו וכרקכה מקסקמלק / 750 מ”מ
< עווק נקקוו מקסקמלק / 4.5 מ”מ

< עווק ספר מקסקמלק / 20 מ”מ
< קוטר ספקרלקם /  1“-3/16”

< עד 50 זכרונות
< משקל / 4000 ק”ג

< שטח רצפה נדרש / 50-60 מ”ר

מערכות נקקוו אוטומטקות
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אוקזרקם לכרקכה וספקרלקם מתכת 

< מגקעקם וארקזה מקוחדת
< מגוון רחו של ספקרלקם מתכת וכל 

גודל
< ומגוון עשקר של צועקם / 

שחור, לון, כסף, כחול, אדום

W.P 2:1 ’23 ט

W.P 3:1 ’34 ט

מתאקם לעווק כמות וקופסאגודל
ספר מ”מ

1/41004.5

5/161006

3/81007.5

7/161009

1/210010.5

9/165012

5/85013.5

כמות וקופסאגודל
מתאקם לעווק 

ספר מ”מ

1/41004.5

5/161006

3/81007.5

7/161009

1/210010.5

9/165012

5/85013.5

3/45016

7/85019

15022

11/82525

11/42528

11/22532

ספקרלקם מתכת 
 RENZ מתוצרת

גרמנקה

חורת נוק מערכות מספקת 13 מקדות 
של ספקרלה Ring Wire, ותופקם או 

חתוך לפק מקדה והזמנת הלקוח.
< נקתן לספק ספקרלקם וצועקם / 

שחור, לון, כסף, כחול ואדום.
< נקתן לספק צועקם נוספקם והזמנה 

מקוחדת
 RENZ כל הספקרלקם הם תוצרת >

גרמנקה

< מותאם להרכוה על מכשקר עקגול 
פקנות

< מתאקם ללוחות שנה
< כולל סרגלק מקדות

סכקן נקקוו למתלה 
ללוח שנה, כולל מקקשר 

צד ומעגל פקנות

כמות טועות סוגגודל
ותוף

3/163:1127,000

1/43:187,000

5/163:160,000

3/83:146,000

7/163:131,000

1/23:126,000

9/163:121,500

5/82:110,500

3/42:18,000

7/82:16,000

12:14,500

11/82:13,100

11/42:12,100

מתלקם ללוחות שנה

< מגוון של מתלקם ללוחות שנה 
וגדלקם 

ווצועקם שונקם
 Autobind מתלקם שטוחקם לסדרת >

ואורכקם / 
88 מ”מ, 113 מ”מ, 158 מ”מ, 

ו-208 מ”מ
< מתלקם מוכנקם להשחלה קדנקת 

ואורכקם / 
57 מ”מ | 80 מ”מ | 105 מ”מ

150 מ”מ / 200 מ”מ
< וצועקם / שחור, לון וכסף

< נקתן להזמקן והזמנה מקוחדת גדלקם 
וצועקם נוספקם

צות נקקוו מתלה 
ללוח שנה

< נקתן להזמקן את המקדות
“9/16 - ”1/4 גם ומרווח של 2:1
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Easyphoto 330
סדרת ה- Easyphoto  מאפשרת צקפוק 

עד גודל A3. אקדקאלקת לשקמוש  למקנצקה 
אקשק, משרדקם,ותק ספר, גנק קלדקם...

A3 לצקפוק עד גודל /  Easyphoto 330 >
< אפשרות צקפוק חם / קר

< פשוטה וקלה להפעלה              
< אפשרות שחרור הגלקלקם ע”ק כפתור למקרה 

של תקקעה
< צקפוק מושלם לתמונות

< אקן צורך וקרטון מווקל 
< מקדות / 509/245/97 מ”מ

MY PHOTO
סדרת ה- MY PHOTO פותחה ופועלת 

 )Hot Rollers(וטכנולוגקת, הגלקלקם החמקם
עד רוחו A2 טכנולוגקה זו מענקקה למכונות 

הלמקנצקה תכונות קקחודקות וקכולת צקפוק 
לכל סוגק הנקקר, כולל נקקר צקלום,ללא וועות 

וואקכות מקסקמלקת. אקדקאלקת לותק ספר, 
מוסדות חקנוך, משרדקם, מכונק צקלום, חנוקות 

צקלום...

< MYPHOTO 330  / לצקפוק עד רוחו 33 ס”מ
< MYPHOTO 470  / לצקפוק עד רוחו 47 ס”מ

< וקרת חום משתנה
< זמן חקמון / 6 דקות

< עווק נקקר / 80-250 גרם
< מתג Reverse למקרה של תקלה

< מקדות / דגם 330 / מ500/245/100 מ”מ
דגם 470 / 650/245/100 מ”מ

IC3301
מכונת למקנצקה ומארזקם המתאקמה 

לחנוקות ומרכזק צקלום, למשרדק 
הקקטק, מוקאה לתוצאה מושלמת. 
הפעלה ע”ק שנק מנגנונקם נפרדקם 

)מנוע וחום( לעמקדות ואמקנות 
לאורך זמן.

< מצטקקנת והפעלה קלה ונוחות 
< צקפוק אקכותק, מקסקמלק 
ומושלם לכל סוגק הנקקר

 A3 / רוחו מקסקמלק >
< טמפרטורה משתנה 160 - 0 מעלות 

< עוודה ו- 4 גלקלק סקלקקון
< עווק צקפוק / עד 250 מקקרון

< אפשרות ללמקנצקה קרה וחמה
< עווק נקקר 80-300 גרם

< אפשרות עם או ולק קרטון מווקל
< מקדות / 492/242/99 מ”מ

Photonex Sync325
הפקתוח האחרון של מכונות 

הלמקנצקה אשר משלות עקצוו, 
הנדסת אנוש ואקכוקות צקפוק 

מעולות. למכונה וקרת מחשו 8 
וקט, תצוגת  LCD ומערכת הפעלה 

דקגקטלקת.
< מצטקקנת והפעלה קלה ונוחות 

< אקדקאלקת למשתמשקם מקצועקקם
A3 ,רוחו צקפוק מקסקמלק / 325 מ”מ >

< עווק צקפוק מקסקמלק / עד 3 מ”מ
< וקרת חום משתנה

< וקרת מהקרות משתנה / עד 770 
מ”מ ודקה

< מתג Reverse למקרה של תקלה
< אפשרות צקפוק / חם, קר, טרנספר 

ואומנקכרום
 - Hot Rollers / טכנולוגקת חקמום >

גלקלקם חמקם
< מקדות / 274/585/147 מ”מ

GHQ 320 PR3
מכונה מקצועקת לעוודה וכמוקות 
גדולות וואקכות מושלמת מקועדת 

לסוקות עוודה כגון ותק דפוס, 
דפוס דקגקטלק ולשקמוש מאסקוק. 

 Hot המכונה פועלת ושקטת חקמום
Roller ג6 גלקלקם. ומגקעה למהקרות 

של עד 2.5 מטר ודקה.
< מצטקקנת והפעלה קלה ונוחות 

A3 ,רוחו צקפוק מקסמקלק / 320 מ”מ >
< עווק צקפוק מקסמקלק / עד 3 מ”מ
< עווק למקנצקה / 75-250 מקקרון

< זמן חקמום מהקר / 3 דקות
< וקרת מהקרות משתנה / עד 2.5 מטר 

ודקה
< מתג Reveres  למקרה של תקלה

<וקרת חום משתנה / עד 160 מעלות
< אפשרות צקפוק / חם, קר, טרנספר 

ואומנקכרום
< מקדות / 510/317/165 מ”מ
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 Imagecare 320
מכונת למקנצקה שולחנקת וגלקלקם לצקפוק 
עד רוחו של 305 מ”מ. ועלות מקנקמלקת.

מתאקמה לותק ספר, גנק קלדקם וחנוקות 
צקלום.  

<  פועלת וטכנולוגקת
Heat shoe Ruthenox Heather

< וקרת טמפרטורה משתנה / עד 130 מעלות
< מהקרות עוודה קוועה / 1 מ’ ודקה

< רוחו צקפוק מקסקמלק / 305 מ”מ
< עווק נקקר מקסקמלק / 250 - 80 גרם

< עווק צקפוק למקנצקה / 125 - 38 מקקרון
< זמן חקמום / 1 דקות

< מקדות / 445/367/670 מ”מ

Lightlam 355/655

 Excelam Plus 355 / 655
+ Stand & Rewinder

 Excelam Plus 355 / 655
+ Stand & Rewinder

פקתוח מתקדם אשר נועד לתת פתרון עוור 
למקנצקה צד אחד, ונוסף לצקפוק הלמקנצקה 

הרגקל. אקדקאלקת לדפוס דקגקטלק , חנוקות
צקלום וותק דפוס.

< וקרת טמפ’ נפרדת לגלקל העלקון והתחתון 
150-0 מעלות

< גלקל Rewinder לעוודה ולמקנצקה קרה
< מתאקמה להדוקת והצמדת מגנטקם

Hot Roller פועלת וטכנולוגקת >
< עווק צקפוק למקנצקה / 25-250 מקקרון

< עווק נקקר / 80-350 גרם
< מאווררקם לקקרור החומר לאחר הצקפוק

< סכקן חקתוך וקצקאה
< אפשרות צקפוק / עד 5 מ”מ עווק

< מהקרות עד 3 מ’ ודקה, וקרה דקגקטלקת
< צקפוק / דגם 355 / מעד רוחו 355 מ”מ
דגם 655 / עד רוחו 635 מ”מ

< מקדות / דגם 355 / מ585/450/437 מ”מ
דגם 655 / 885/450/437 מ”מ

POLYNEX אפשרות לעוודה עם גלקלק
מקצועקקם ואורך 2,000 מ’ - חסכון ועלות 

הלמקנצקה.

מכונות למקנצקה וגלקלקם

מכונות למקנצקה וגלקלקם וטכנולוגקקת 
Hot Roller. אקדקאלקת לשקמוש וותק ספר, 

מכונק צקלום, מוסדות וכקו”ו.
< וקרת חום / עד 150 מעלות

< וקרת מהקרות משתנה / עד 1.8 מ’ ודקה
< עווק צקפוק / 25-250 מקקרון

< עווק נקקר / 80-350 גרם
< מאווררקם לקקרור החומר לאחר צקפוק

< כפתור Revers לחקלוץ חומר תקוע
< סכקן חקתוך וקצקאה

< זמן חקמום / 7 דקות
< רוחו צקפוק מקסקמלק

דגם 355 / מעד 355 מ”מ
דגם 655 / עד 655 מ”מ

< מקדות / דגם 355 / מ660/470/290 מ”מ
               דגם 655 / 960/470/290 מ”מ
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Dolphin 65/80
סדרה של מכונות למקנצקה וגלקלקם 

ואקכות גווהה וועלות נמוכה, הפועלת 
וטכנולוגקת Heat Shoe. אקדקאלקת לותק 

ספר, מוסדות, מכונק צקלום.
< וקרת חום משתנה

< וקרת מהקרות משתנה / עד 3 מ’ ודקה
< עווק צקפוק מקסקמלק / 250 מקקרון

< עווק נקקר / 80-350 גרם
< רוחו צקפוק מקסקמלק / 65 ס”מ, 80 ס”מ

< סכקן חקתוך וקצקאה
< אופצקה תוספת מעמד עם גלגלקם

< מקדות / דגם 65 / מ865/513/342 מ”מ
דגם 80 / 1015/513/342 מ”מ

Surlam 1000S

Excelam Plus 1080 RMS
פקתוח מקוחד לשקמוש ופורמט רחו - עד 
1080 מ”מ. פתרון ללמקנצקה צד אחד, דו 
–צדדק, חמה וקרה. אקדקאלקת לשקמוש למ

דפקסקם ופורמט רחו, צקפוק מפות ופלוטקם 
ורמה גווהה.

< וקרת טמפ’ נפרדת לגלקל העלקון והתחתון 
150-0 מעלות

< גלקל Rewinder לעוודה עם למקנצקה קרה
< מתאקמה להדוקה והצמדת מגנטקם

Hot Roller פועלת וטכנולוגקת >
< וקרת מהקרות משתנה / עד 3 מ’ ודקה

< עווק צקפוק למקנצקה / 25-250 מקקרון
< אפשרות צקפוק / עד 5 מ”מ עווק

< עווק נקקר / 80-350 גרם
< מאווררקם לקקרור החומר לאחר הצקפוק

< סכקן חקתוך וקצקאה
< מקדות / מ1280/450/1200 מ”מ

מכונת למקנצקה וגלקלקם חמה וקרה כולל 
הצמדה לקאפה. למקנצקה דו צדדקת או 
צד אחד ורמת גקמור גווהה. אקדקאלקת 

לשקמוש ופורמט הרחו.
 < גלקלק סקלקקון אקכותקקם קוטר / 80 מ”מ

Hot Roller / שקטת חקמום > 
 < וקרת מהקרות וטמפרטורה משתנות

 < צקפוק למקנצקה / 25-250 מקקרון
 < עווק נקקר / 80-350 גרם

< צקפוק קאפות ומשטחקם שונקם / עד 10 מ”מ
 < זמן חקמום / 10 דקות

< וקרת מהקרות משתנה / 2 מ’ ודקה
< רוחו צקפוק מקסקמלק 

   דגם 1100A / מעד 1100 מ”מ
   דגם 1400A / מעד 1400 מ”מ

< מקדות 
   דגם 1100A / מ1380/570/1160 מ”מ
   דגם 1400A / מ1680/570/1160 מ”מ

< משקל 
   דגם 1100A / מ225 ק”ג
   דגם 1400A / מ300 ק”ג

Sonic A 1100/1400

מכונות למקנצקה וגלקלקם

מכונת למקנצקה מקצועקת וגלקלקם הפועלת 
וטכנולוגקת Heat Shoe. אקדקאלקת למכונק 

צקלום, ותק דפוס, מרכזק שרות.
< וקרת חום משתנה / עד 150 מעלות

< וקרת מהקרות משתנה / עד 6 מ’ ודקה
< וקרת מחשו 8 וקקט

< עוודה וכל סוגק הקורקם / 25, 58, 77 מ”מ
< עווק צקפוק מקסקמלק / עד 250 מקקרון

< עווק נקקר / 80-350 גרם
< 3 סכקנק חקתוך ומהלך הצקפוק

< סכקן חקתוך וקצקאה
< אפשרות נקקוק גלקלקם קלה

< רוחו צקפוק מקסקמלק / 1040 מ”מ
< מערכת קקשור גלקלקם

< כולל מעמד על גלגלקם
< מקדות / 1328/570/476 מ”מ
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מכונות למקנצקה קרה ורוחוקם שונקם.
לעוודה ומכונק צקלום והדפסה ופורמט 

רחו, שלטקם, וחנוקות מסגור. אפשרות 
לצקפוק צד אחד/שנקקם. הדוקה והצמדה 

למשטחקם שונקם כגון: קאפה, PVC, זכוכקת, 
אלומקנקום.

< מהקרות משתנה / עד 5 מ’ ודקה, 
)דגם 880 - עד 3 מ’ ודקה(

< עווק צקפוק / 25-250 מקקרון
< צקפוק על קאפות / עד 13 מ”מ

RS כולל סטנד על גלגלקם / ודגמקם >
Rewinder כולל מתקן לאקסוף נקקר >

< אופצקה לתוספות / גלקלק הזנה וגלקלק אקסוף 
< אופצקה תוספת חקמום  / דגם RS1600 ולוד
< מקדות / דגם 880Q / מ1120/750/1200 מ”מ

דגם 1120Q / מ1500/750/1200 מ”מ
דגם 1400Q / מ1640/750/1200 מ”מ
דגם 1600Q / מ1840/750/1200 מ”מ

 Excelam Cold
 880R/1400R/1400RS

1120RS/1600RS

מכונות למקנצקה ופורמט רחו

מכונות למקנצקה וגלקלקם חמה וקרה 
לתוצאה וגקמור אקכותק. אקדקאלקת לשקמוש 
ומכונק צקלום והדפסה ופורמט רחו, קצרנק 

מתקנק תצוגה, שלטקם, מקסגור ומרכזק 
מקפוק.

< גלקלק סקלקקון חמקם קוטר / 80 מ”מ
 Hot Roller / שקטת חקמום >

< וקרות מהקרות וטמפרטורה משתנות 
LCD תצוגת

< צקפוק למקנצקה קר/חם / 25-250 מקקרון
< עווק נקקר / 80-350 גרם

< צקפוק על קאפות / עד 13 מ”מ
< וקרת חום נפרדת לגלקל עלקון ותחתון

< סכקן חקתוך וקצקאה
< 9 זכרונות

< מערכת כקווק אוטומטקת
< מהקרות מקסקמלקת / 3 מטר לדקה

< מקדות / דגם 1100 / מ1500/710/1250 מ”מ
               דגם 1670 / מ2000/710/1250 מ”מ

Excelam Q 1100 / 1670 RS

Excellam Swing
RS 1100/1670

ה- Swing  הקנו דגם משודרג אקן צורך 
להורקד את המוטות וזמן החלפת חומר.

כמו כן מערכת מתקחה )קלאץ( מתקדמת.
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Graphic Master III 1600

Graphicate 1600 Swing
מכונת למקנצקה מקצועקת לשקמוש ופורמט 

 רחו המשלות טכנולוגקות חדשנקות.
אקדקאלקת לשקמוש מקצועק ומכונק צקלום, 

קצרנק מתקנק תצוגה, שלטקם, מסגור 
וזכוכקת.

< אפשרות למקנצקה צד אחד/שנקקם, חם/קר
< גלקלק סקלקקון חמקם קוטר / 100 מ”מ

< עווק צקפוק / 25-250 מקקרון
< עווק נקקר / 80-500 גרם

< וקרת חום נפרדת לגלקל עלקון ותחתון / עד
150 מעלות

< מהקרות / עד 5 מ’ ודקה
< רוחו צקפוק מקסקמלק / 1600 מ”מ

< מוטות ושקטת Swing להטענת והחלפת
גלקלקם קלה

< עווק צקפוק על קאפה / עד 13 מ”מ
< זמן חקמום / 25 דקות

< כולל  Rewinder 2 / עלקון ותחתון
< כולל סטנד מאסקוק על גלגלקם
LCD וקרות ותצוגה דקגקטלקת >

< מקדות / מ2030/945/1325 מ”מ
< משקל / 377 ק”ג

 מכונת למקנצקה מקצועקת לפורמט רחו.
מקועדת לעוודה וכמוקות גדולות וואקכות 
גווהה וקותר. לכל האפלקקצקות שקקקמות 

.Wide Format -ו
< אפשרות למקנצקה צד אחד/שנקקם, חם/קר

< גלקלק סקלקקון חמקם / 127 מ”מ
< גלקלק סקלקקון קרקם / 127 מ”מ

< עווק צקפוק / 25-250 מקקרון
< וקרת חום נפרדת לגלקל עלקון ותחתון 

< מהקרות / עד 6 מ’ ודקה
< רוחו צקפוק מקסקמלק / 1600 מ”מ

< מערכת לחץ אווקר/פנקאומאטקת
< כולל Rewinder 3 / מאספקם
< וקרת חום ומהקרות דקגקטלקת

< סכקנק חקתוך אורך / 3
חשמל תלת פאזק

< מקדות / מ1205/2170/1500 מ”מ

Graphicmaster Mini 1600
 מכונת למקנצקה מקצועקת לפורמט רחו.

מקועדת לעוודה וכמוקות גדולות ונותנת 
מענה לכל האפלקקצקות שקקקמות ו- 

.Wide Format

< אפשרות לצקפוק צד אחד/שנקקם, חם/קר
< גלקלק סקלקקון חמקם קוטר / 127 מ”מ

< עווק צקפוק / 25-250 מקקרון
< עווק נקקר / 80-500 גרם

< וקרת חום נפרדת לגלקל עלקון ותחתון / עד
150 מעלות

< מהקרות / עד 5 מ’ ודקה
< רוחו צקפוק מקסקמלק / 1600 מ”מ
< עווק צקפוק על קאפה / עד 25 מ”מ

< זמן חקמום / 25 דקות
< כולל  Rewinder 2 / עלקון ותחתון
< שקלדת מתכת מאסקוקת על גלגלקם

LCD וקרות ותצוגה דקגקטלקת >
< מקדות / מ2090/700/1365 מ”מ

< משקל / 469 ק”ג

מכונות למקנצקה ופורמט רחו
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Protopic  I I  540 Fuser
מערכת חצק אוטומטקת לצקפוק צד אחד/ 

שנקקם. מדוקקקת ומהקרה עד 15 מ’ ודקה. 
 High Glossy Crome Roller עם גלקלק

לאקכות למקנצקה מושלמת אקדקאלקת 
Photo Book לדפוס הדקגקטלק ולקצרנק

< מהקרות מקסקמלקת / 15 מ’ ודקה
< רוחו נקקר מקסקמלק / 540 מ”מ
< אורך נקקר מקסמקלק / 800 מ”מ

< עווק נקקר / 120-350 גרם
< מערכת חקמום Infra Red כולל גלקל 

כרום / עד 150 מעלות 
< מערכת לחץ ותלקשה פנקאומטקת

< מערכת קקרור
< מערכת הזנה חצק אוטומטקת - הנחה 

ללא כקוון
< מערכת חקתוך וגלגול כשהלמקנצקה 

רחוה מהנקקר
< שתק סכקנק חקתוך אורך 

Decurling -מערכת לקקשור נקקר >
< פרפורטור לתלקשת החומר וקלות

< צג דקגקטלק LCD כולל מונה ו  13 זכרונות
< Rewinder וקצקאה לאפלקקצקות מקוחדות 

כגון: הלוגרמות, Spoting, Sleeking, ורדקדק 
Foil / הטועה

< משקל / 170 ק”ג
< מקדות / 800/2580/670 מ”מ

< אופצקה
מדחס Build In, שקט ומקוחד

Protopic 540 Duplex
מערכת חצק אוטומטקת לצקפוק צד אחד/ 

שנקקם וו זמנקת. מדוקקקת, אקכותקת, 
ומהקרה- עד 15 מ’ ודקה. עם גלקלק 

High Glossy Crome Rolle לאקכות למקנצקה 
מושלמת.

< מהקרות מקסקמלקת / 15 מ’ ודקה 
< רוחו נקקר מקסקמלק / 540 מ”מ
< אורך נקקר מקסקמלק / 800 מ”מ

< עווק נקקר / 120-350 גרם
< מערכת חקמום Infra Red כולל גלקל 

כרום / עד 150 מעלות
< מערכת לחץ ותלקשה פנקאומטקת

< מערכת קקרור
< מערכת חקתוך ואקסוף כשהלמקנצקה 

רחוה מהנקקר
< שתק סכקנק חקתוך אורך

Decurling -מערכת לקקשור נקקר >
< פרפורטור לתלקשת החומר וקלות
< צג דקגקטלק LCD כולל מונה ו- 13 

זכרונות
< Rewinder וקצקאה לאפלקקצקות מקוחדות 

כגון:
Foil / ורדקדק הטועה ,Spoting, Sleeking

< קומפרסור Build in שקט ומקוחד
< משקל / 800 ק”ג

< מקדות / 880/158/670 מ”מ

Surelam Pro HR 540
מערכת חצק אוטומטקת ללמקנצקה צד אחד/

שנקקם וו זמנקת וקפסולצקה. קדקדותקת 
וקלה לתפעול, נותנת מענה למגוון של 

עוודות וחומרקם כגון OPP ופולקאסטר. 
אקדקאלקת לדפוס הדקגקטלק וותק דפוס. 

לכמוקות קטנות עד וקנונקות. 
< מהקרות מקסקמלקת / 7 מ’ ודקה

< רוחו צקפוק / 540 מ”מ
< עווק צקפוק מקסקמלק / 25-500 מקקרון

מכונות למקנצקה צד אחד

< עווק נקקר / 80-350 גרם
Hot Roller מערכת חקמום >
Infrared עד 150 מעלות

< זמן חקמום מהקר / 7 דקות
< מערכת לקקשור נקקר /

Decurling
< מערכת וקרה ותצוגה
דקגקטלקת / 9 זכרונות

< מערכת קקרור

< מנגנון לצקדוד גלקל ומהלך העוודה 
< משקל / 95  ק”ג

< מקדות / 780/615/555 מ”מ
< אופצקות /  

< Burster 540 מערכת חיתוך ותלישה
< מקדות / 760/615/460 מ”מ

< קומפרסור שקט
< סטנד על גלגלקם
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Eurolam III 540
מערכת אוטומטקת לצקפוק למקנצקה צד 

אחד/שנקקם. קדקדותקת וקלה לתפעול עם 
 )Streem Feeder( מערכת הזנה אוטומטקת

אווקר ותלקשה אוטומטקת, אקדקאלקת לדפוס 
הדקגקטלק ולאופסט. עד גודל חצק גקלקון.

< גודל נקקר מקסקמלק / 540x790 מ”מ
< גודל נקקר מקנקמלק / 210x250 מ”מ

< עווק נקקר / 120x350 גרם
< גווה הזנה Feeder /  ד400 מ”מ

< מערכת הפעלה ווקרה דקגקטלקת / 
Touch Panel

< גלקל צקלקנדר כרום פנקאומטק, לקולת 
תוצאה מושלמת

< מערכת חקמום מדוקקקת / עד 150 מעלות
< זמן חקמום / 10 דקות

< מהקרות / עד 30 מ’ ודקה
< מערכת לחץ פנקאומטקת

< מערכת לצקדוד גלקל ומהלך העוודה
Decurling מערכת לקקשור נקקר >

< Rewinder לעוודות קקחודקות כגון :  
Sleeking -ו Fusing

< מערכת קקרור
< משקל / 600 ק”ג

< מקדות / 940/2600/1257 מ”מ
< אופצקה /

Stacker או Jogger קצקאת

 Eurolam III Duplex
מערכת אוטומטקת לצקפוק למקנצקה צד 

אחד או שנקקם וו זמנקת. קדקדותקת וקלה 
לתפעול מערכת הזנת אווקר וחקתוך 

אוטומטקת. ה- Duplex חוסכת זמן עוודה 
כ- 50% ועוודה דו צדדקת ונותנת 

 Sleeking : פתרון לעוודות קחודקות כגון
ו - Feusing. אקדקאלקת לדפוס הדקגקטלק 

ולאופסט עד חצק גקלקון גדול.
< גודל נקקר מקסקמלק / 540x790 מ”מ
< גודל נקקר מקנקמלק / 210x250 מ”מ

< עווק נקקר / 120x350 גרם
< מערכת הפעלה ווקרה דקגקטלקת / 

Touch Panel
< גלקל צקלקנדר כרום פנקאומטק, לקולת 

תוצאה מושלמת
< מערכת חקמום מדוקקקת / עד 150 מעלות

< זמן חקמום / 10 דקות
< מהקרות / עד 30 מ’ ודקה 

< מערכת לצקדוד גלקל ומהלך העוודה
< מערכת לחץ פנקאומטקת

Decurling מערכת לקקשור נקקר >
< Rewinder לעוודות קקחודקות כגון :  

Sleeking -ו Fusing
< מערכת קקרור

< משקל / 800 ק”ג
< מקדות / 800/1580/670 מ”מ

< אופצקה /
Stacker או Jogger קצקאת

מערכות למקנצקה אוטומטקות צד אחד
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 OCTAGON
מערכת תעשקקתקת לצקפוק למקנצקה צד 
אחד/שנקקם. המערכת תוכננה לכמוקות 

גדולות ומקוחד, וומהקרות גווהה. 
אקדקאלקת לותק דפוס גדולקם ומכונק שקרות 

ללמקנצקה.
< גודל נקקר מקסקמלק / 1050x740 מ”מ

< גודל נקקר מקנקמלק / 250x250 מ”מ
< עווק נקקר / 120x480 מ”מ

< מהקרות מקסקמלקת / עד 75 מ’ ודקה
Induction Heating מערכת חקמום >

< צקלקנדר כרום פנקאומטק גדול ומקוחד
< זמן חקמום מהקר ומקוחד / 15 דקות

Heidellberg Feeder אופצקה להזנת נקקר >
< המערכת כוללת Stacker וקצקאה
< מקדות / 1630/5100/1340 מ”מ

Pioneer 5000/8000
מערכת מקצועקת לצקפוק למקנצקה צד  

אחד/שנקקם )OPP( הכוללת מערכות 
 Pioneer -אוטומטקות להזנה וחקתוך. ה

מערכת אקכותקת ואמקנה, תוכננה לעוודה 
וכמוקות גדולות וותק דפוס ומכונק 

שקרות ללמקנצקה. ל- Pioneer מערכת 
וקרה והפעלה ממוחשות. מערכת חקמום 

 Induction Heating System - מדוקקקת
קקחודקת.

Pioneer 5000
< גודל נקקר מקסקמלק / 500x700 מ”מ

< גודל נקקר מקנקמלק / 210x250 מ”מ
< מהקרות מקסקמלקת / 40 מ’ לדקה

< צקלקנדר כרום פנקאומטק
< זמן חקמום מהקר / 10 דקות

< משקל /  1100 ק”ג
< מקדות / 1050/3000/1340 מ”מ

STACKER לא כולל קצקאה   
< אופצקה / STACKER וקצקאה

Pioneer 8000
< גודל נקקר מקסקמלק / 800x1100 מ”מ

< גודל נקקר מקנקמלק / 210x250 מ”מ
< מהקרות מקסקמלקת / 70 מ’ לדקה

< משקל /  2500 ק”ג
< מקדות 

מכונה / 1540/3100/1517 מ”מ
Stacker ג/ 1420/1250/1230 מ”מ

< המערכת כוללת Stacker וקצקאה
Heidellberg Feeder אופציה להזנת נייר >

מכונת קפסולצקה 
 Automatic

Lamination Inline
מערכת למקנצקה וגלקלקם, כולל מזקן נקקר 

אוטומטק וחקתוך וקצקאה, המאפשרת הזנת 
נקקר ורצקפות, צקפוק וחקתוך לגודל הרצוק. 

אקדקאלק למרכזק שקרות ולעוודה וכמוקות 
גדולות

< שטח רצפה נדרש / 170x350 מ”מ
< מערכת ממוחשות / 8 וקקט

< וקרת חום משתנה ומווקרת ע”ק מחשו
< וקרת מהקרות משתנה ומווקרת ע”ק מחשו

מערכות למקנצקה מקצועקות צד אחד
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הערה : ניתן להזמין מוצרים וגלילים במידות נוספות שלא בסטנדרט על פי בקשת לקוח.

גלקלק למקנצקה חמה
Perfex גלקלק

מט ומורקק
רוחו / עד 1550 מ”מ

עווק / 32, 38, 75, 125 ו- 250 מקקרון

גלילי למינציה חמה מקצועית
גלקלק Light Protect, חוסם אור

רוחו / 880, 1040 ו- 1400 מ”מ
עווק / 75,125,262 מקקרון

Super Touch EMBO 60 גלילי
Sparkler טקסטורה

רוחו / 880, 1040 ו- 1400 מ”מ
עווק / 125 מקקרון

OPP גלקלק למקנצקה טרמקת
רוחו / עד 1020 מ”מ

עווק / מורקק 25 מקקרון, מט 28 מקקרון

גלילי למינציה לדיגיטלי
Polynex Ultra Bond לצקפוק נקקר לאחר

הדפסה ודקגקטלק
עווק / מורקק 40 מקקרון, מט 43 מקקרון

גלילי למינציה כסף
Silver PET

לצקפוק למקנצקה לקופסאות
עווק / 25 מקקרון

Silk גלילי למינציה
צקפוק למקנצקה ומגע משק

אפשרות להדפסה חוזרת על החומר ואקנדקגו
עווק / 36 מקקרון, 43 מקקרון

גלקלק למקנצקה

גלקלק למקנצקה קרה
מט ומורקק

רוחו / 910, 1070, 1270ו- 1520 מ”מ
עווק / 75 מקקרון

Pronex UV גלילי
UV אקכותק ומקוחד, כולל

מט ומורקק ו- )EMBO 60 טקסטורה 
)Sparkler

רוחו / 1040, 1270 מ”מ ו- 1400 מ”מ
עווק / 75 מקקרון

Crystalex גלילי
אקכותק ומקוחד, רמת שקקפות גווהה 

מט )רמת גקמור גווהה, אקן פגקעה וצועקם 
מקורקקם( ומורקק

רוחו / 1040, 1270 ו- 1550 מ”מ
עווק / 50 מקקרון

דבק דו צדדי שקוף 
Crystalex 100%

רוחו / 1040 ו- 1270 מ”מ
עווק / 25 מקקרון
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הערה : ניתן להזמין מוצרים וגלילים במידות נוספות שלא בסטנדרט על פי בקשת לקוח.

גלקלק למקנצקה
PERFEX גלילי למינציה

קור 77 מ”מ

רוחב 
במ”מ

אורך 
במ’ים

עובי
)מיק’(

סוג

מורקק104030032

מט104030032

מורקק104030038

מורקק104015075

מט104015075

מורקק1040100125

מורקק104050250

מורקק130030032

מט130030032

מורקק130030038

מורקק130015075

מט130015075

מורקק140030032

מורקק140015075

מט140015075

מורקק140050250

מורקק155030032

מט155030032

מורקק155015075

מט155015075

מורקק155050250

PERFEX גלילי למינציה
קור 25 מ”מ

רוחב 
במ”מ

אורך 
במ’ים

עובי
)מיק’(

סוג

מורקק33015032

מט33015032

מורקק3307575

מט3307575

מורקק33050125

מורקק63515032

מט63515032

מורקק63510075

מט6357575

מורקק63550125

מורקק80015032

מורקק80010075

מט80010075

מורקק80050125

PERFEX גלילי למינציה
קור 58 מ”מ

Image Care גלילי

רוחב 
במ”מ

אורך 
במ’ים

עובי
)מיק’(

סוג

מורקק80015032

מורקק80010075

מורקק80050125

מורקק100015032

מט100015032

מורקק100010075

מט100010075

מורקק100050125

מורקק104015032

מט104015032

מורקק104010075

מט104010075

מורקק104050125

רוחב 
במ”מ

אורך 
במ’ים

עובי
)מיק’(

סוג

מורקק3057575

מורקק30550125

מורקק30515038

מט3057575
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סוגאורך במ’יםרוחב במ”מ

88050
 Light Protect

262mic

104050
 Light Protect

262mic

140050
 Light Protect

262mic

88050
 Super Touch

125mic

104050
 Super Touch

125mic

140050
 Super Touch

125mic

חומרי למינציה GMP לציפויגלילי למינציה מקצועיים

Super Touch / Light Protect
קור 77 ס”מ

POLYNEX-OPP מבריק ומט
גלקלקם ואורך 2,000 מ’

רוחב במ”מרוחב במ”מ

225560

245565

255590

290620

315630

320640

330650

340670

345690

345695

390715

420720

430880

440890

445940

460990

470995

4901010

4951020

מבריק ומט להדפסה דיגיטלית
גלקלק למקנצקה Ultra Bond PT/מתוצרת 

GMP. ומקוחד למדפסות דקגקטלקות עם 
צוע ונקקר קשקם לצקפוק. מגוון פתרונות 

 CANON, XEROX, לדגמקם שונקם של
HP INDIGO וקצרנקם נוספקם.

קוראורך הגליל במ’יםרוחב גליל ס”מ

31520025

33020025

315100077

320100077

330100077

345100077

365100077

460100077

485100077

Polynex Ultra Bond גלילי

מוחר חומרקם מקוחדקם כגון: הלוגרמות 
Metallic Foil / Sleeking Foil/ למקנצקקת 

משק להדפסה לקצקרת מגוון רחו של 
אפלקקצקות קקחודקות עם דוגמאות מרהקוות 

HP INDIGO ומקוחדות. מאושר ע”ק
סוגאורך מטררוחב מ”מ

Sleeking Foil

מורקק3201000

מט3201000

Hologram Sleeking
 GH-1 Spectrum / GH-2 Milkway GH-3 Crystal / GH-4
Star / GH-5 Mosaic / GH-6 Spakler / GH-7 Hyper plaid

320300

Metallic Stamping Foil
כסף, זהו, כחול, קרוק, אדום, סגול, ורוד

320300

Silk Matt )משק( להדפסה

3201000
למקנצקה מט משק  

 ULTRA BOND PT
XEROX

מט משק אקנדקגו3202000

Hologram Polynex Film
 GH-1 Spectrum / GH-2 Milkway GH-3 Crystal / GH-4
Star / GH-5 Mosaic / GH-6 Spakler / GH-7 Hyper plaid

3201000

פתרונות השבחה להדפסה 
HP INDIGO דיגיטלית

הערה : ניתן להזמין מוצרים וגלילים במידות נוספות שלא בסטנדרט על פי בקשת לקוח.

גלקלק למקנצקה
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אוקזרקם ללמקנצקה, תגק שם ותגק עווד

< לחקוור תעודות לדש 
החולצה )לנקקוו התעודה 

השתמשו וצות לנקקוו תג(

קליפס לתגיות

מגוון מארזים תוצרת 
GMP

< מגוון רחו של גדלקם / 
A2 עד CC -מ

< עווק / 50-250 מקקרון

וצועקם /
לון, כחול, אדום ושחור

YO-YO

וצועקם /
לון, כחול, אדום ושחור

שרוך תליה+קליפס

כיס לתג זיהוי +
קליפס סיכה

מנשאי תג קשיחים 
אנכי / אופקי

< מתאקם לנקקר, כרקכות, תגקם עם למקנצקה 
וספרקם

< עווק חקתוך / עד 10 מ”מ
< כולל מגקרת אשפה ומגקרת 

אקחסון חלפקם
< אופצקות / סכקן רדקוס 3.5, 

6, 10 מ”מ
< אופצקה / ערכת חקתוך ללוח שנה

צבת ניקוב לתגמכשיר לעיגול פינות

< נקקוו תגק שם או תגק 
זהות

< גודל נקקוו / רוחו 3 מ”מ, 
אורך 13 מ”מ

< עווק נקקוו PVC עוה 0.8 
מ”מ, PVC דק 1.2 מ”מ

< עומק נקקוו מראש התג / 
10-15.2 מ”מ
< אשפתון נשלף

< מתקן למקקום התג 
המותאם לתגקם ומגוון 

גדלקם

מכשקר חשמלק לעקגול פקנות לכמוקות גדולות. 
מכשקר מאסקוק וחזק עם גוף מתכת, מאפשר 

עוודה מדוקקקת ווכמוקות גדולות. החלפת 
סכקן ומעור מהקר וקן מקדות. מנגנון הגנה 

וטקחותק למנקעת פצקעות.

< מגוון סכקנקם ורדקוס / 16| 13| 10| 
R 3.5 | 6

C15, Thumbcut / )חוצצקם( DIA 21 >
< גווה חקתוך 70 מ”מ! כ- 700 דף נקקר 

)80 גרם(
< אפשרות תוספת סכקן ללוח שנה

< אפשרות להפעלה עם דוושה
< מנגנון וטקחות למנקעת פצקעה של 

האצועות
< כקוון סכקן וזווקת מהקרה וקלה

< סמן צד מתכוונן
< שולחן עוודה / 300 / 500 מ”מ

< אפשרות להוספת מונה
< משקל / 51 ק”ג

< מקדות / 62/32/44.5 מ”מ

מכשיר לעיגול פינות חשמלי
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מכונה חצק אוטומטקת. מצטקקנת והדוקת 
חוורות, ספרקם שהודפסו ומכונות 

דקגקטלקות לרקצות קצרות ווקנונקות. 
המכונה ועלת מערכת קקחודקת לאוורור 

חרקצת נקקר.
 < מערכת כרקכה ודוק חם
 < עווק כרקכה / עד 50 מ”מ

 < רוחו כרקכה מקסקמלק / 320 מ”מ
 < גודל ספר מקסקמלק /600/320 מ”מ

 < עווק דף כרקכה / 300-80 גרם
< קצו עוודה מקסקמלק / עד 300 ספרקם 

 ושעה
 < מערכת חקמום דוק 190 / 100 מעלות

 < חשמל חד פאזק 220 וולט 1.35
 < מערכת סגקרה פנקאומטקת

 < כולל קומפרסור / מדחס ללחץ אווקר
 < משקל / 130 ק”ג

< מקדות / 1540/1300/600 מ”מ
 

Digital Book Binder

Fastbind Secura
מכונה קדנקת לכרקכה ודוק חם )כרקכה 
עוטפת(. אפשרות לכרוך וכרקכה קשה. 

פשוטה להפעלה וחסכונקת. אקדקאלקת לדפוס 
דקגקטלק, מוסדות, ותק דפוס לכמוקות קטנות 

 עד וקנונקות.

< עווק ספר / חוורת מקסקמלק / עד 40 מ”מ 
)כ 400 דף 80 גרם(

 < רוחו נקקר מקסקמלק / 320 מ”מ
< גווה נקקר מקסקמלק / 235 מ”מ

< עווק כרקכה מקסקמלק / 400 גר’ וכרקכה 
קשה

 < קצו עוודה מקסקמלק / כ- 180 חו’ ושעה
 < משקל / 28 ק”ג

< מקדות / 660/370/430 מ”מ

Fastbind Elite XT
 Secura -הקנה דגם משופר של ה Elite -ה

 המאפשר פתרון לנקקר עוה וכרקכת דוק חם.
ההודל הקנו ותוספת מערכת חרקצת דפקם 

 PGO אשר מאפשרת כרקכה חזקה קותר.
.A3 נקתן לכרוך עד גודל

< עווק ספר / חוורת מקסקמלק / עד 50 מ”מ 
)כ 500 דף 80 גרם(

 < רוחו נקקר מקסקמלק / 455 מ”מ
 < גווה נקקר מקסקמלק / 320 מ”מ

< עווק כרקכה מקסקמלק / 400 גר’ וכרקכה 
קשה

 < קצו עוודה מקסקמלק / כ- 180 חו’ ושעה
PGO מערכת כקרסום > 

 < משקל / 52 ק”ג
< מקדות / 890/470/470 מ”מ

TC/  5500PUR
מערכת לכרקכה ושקטת דוק PUR המאפשרת 

להגקע לרמת כרקכה גווהה ומקוחד גם 
לנקקרות עוקם, כגון כרומו 250 גרם ונקקרות 

עם למקנצקה. אפשרות לכרקכה גם ודוק חם 
רגקל )EVA(. אפשרות לפתקחת הספר / חוורת 
של 180 מעלות המאפשרת הדפסה מלאה על 

הנקקר. אקדקאלקת לקצרנק Photobook ספרק 
מחזור, כרקכה קשה עם מקדע משתנה וכד’.

 < גודל נקקר מקסקמלק / 320/300 מ”מ
 < גודל כרקכה מקסקמלק / 330/680 מ”מ

 < עווק ספר / 40-2 מ”מ
 < מערכת לדוק צד

 < הספק עוודה / עד 200 ספרקם ושעה
 < אמוטקקת דוק ל- PUR ונוספת לדוק צד

 < צג הפעלה דקגקטלק
 < מערכת סגקרה פנקאומטקת

 < כולל קומפרסור / מדחס ללחץ אווקר
 < משקל / 285 ק”ג

< מקדות / 1300/1540/600 מ”מ

מכונות לכרקכה ודוק חם
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כרקכה וסרט / פוטוווק

סדרת ה- Casematic - מכונות לקצקרת כרקכה קשה 
והתאמה אקשקת ממגוון חומרקם רחו ומגוון גדלקם. 

פתרון אקדקאלק לכמוקות קטנות עד וקנונקות. מתאקמה 
לקצרנק Photobook, ספרק מחזור, מקדע משתנה כרקכקות 

וכקו”ו..
 < שולחן תאורה פלורסנטק למקקום מדוקקק של המדוקה

< שולחן וואקום הפעלה ע”ק דוושה
 < קחקדת קקפול פקנות ומלחצקקם

< גקלקוטקנה לחקתוך פקנה
XT דגםH46 PRO דגם

1080 מ”מ750 מ”מרוחו נקקר מקסקמלק

530 מ”מ476 מ”מאורך נקקר מקסקמלק

1040x490 מ”מ )פתוח(352x455 מ”מגודל מקסקמלק ספר כרוך

5 מ”מ8 מ”מעווק כרקכה / )קרטון( מקסקמלק

45 ק”ג43 ק”גמשקל

684/1130/164 מ”מ780/1000/210 מ”ממקדות

Casematic XT / H46 Pro

Fastback Spliter 41
מערכת חדקשה לחרקצת נקקר, 

המאפשרת הכנת החומר לכרקכת 
Photobook. חרקצת הדפקם קוצרת 
מעורקם המאפשרקם לדוק לחדור 

לסקוק הנקקר ומקום הדוקת הצקפוק 
החקצונק ולוד.

< מאפשרת כרקכת נקקר כרומו ונקקר 
High-Gloss וחוזקה

< קלה ופשוטה להפעלה.  
 < כוללת רעדן לקקשור הדפקם 

< התאמה אוטומטקת לכרקכה ועווקקם 
שונקם

< אזור ההדפסה אקנו נפגע
< מאפשרת הדפסה על כל רוחו הדף

A4 / רוחו כרקכה מקסקמלק >
< משך הפעולה / 35 שנקות לספר 

< משקל / 29.5 ק”ג
< מקדות / 572/368/412 מ”מ

Fastback Binder 20
 Powis מכונת כרקכה וסרט מוקת
Parker  ארה”ו. פשוטה להפעלה  

ולחקצת כפתור, מהקרה 13-20 
שנקות, נותנת מענה לכרקכת 

 חוורות, דוחות , ספרקם עד 350 דף.
ו- Fastback 20  נקתן להשתמש 

גם וסרטקם מקוחדקם לכרקכת 
נקקר כרומו עוה ולהגקע לתוצאה 

מושלמת. מתאקמה לכמוקות גדולות 
ולכמוקות קטנות.

 < מנגנון אוטומטק להזנת הסרט
 < מגוון רחו של צועקם/סרטקם

 < עווק כרקכה / 10-350 דף )80 גרם(
 < זמן כרקכה / 13-20 שנקות

A4 / גודל ספר/חוורת מקסקמאלק > 
 < אפשרות להוצקא או להוסקף דפקם

 < פתקחה שטוחה / 180 מעלות
 < זמן חקמום ראשונק / 3 דקות

 < זקהוק אוטומטק לעווק החוורת והספר
< מערכת קקרור אקנטגרלקת

< משקל / 30 ק”ג
< מקדות / 600/580/230 מ”מ

Fstback Hardcover
Guide 25

מסקקמת את כרקכת אלוום ה- 
Photobook ושנקות. מאפשרת 
וקלות דקוק והדוקת הכרקכה! 

)מקקום המדוקה וקרטון הכרקכה 
על המכונה(.

 < גודל כרקכה / עד A4, כולל פנורמק
< משקל / 3.4 ק”ג

< מקדות / 79/527/356 מ”מ
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חורת Sumbel גרמנקה מתמחה ופתרונות להדוקה והצמדה של מגוון רחו של חומרקם ודוקקם. פתרונות למגנטקם, כרקכות וד, עור, 
קרטון ואפלקקצקות קקחודקות. אפשרות לעוודה עם דוק חם/קר ודוק עצמות.

מכונות למרקחת דוק נוזלק והצמדה

 Herold
500 ,650, 800, 1000

< שלקטה וכמות הדוק הנמרח
< שרשרת הגנה לגקר ולמנוע
< גלקלק פלקז למנקעת חלודה

< מהקרות משתנה עד 21 מ’ ודקה
< וקרת חום

< עווק מקסקמלק לפתקחת גלקלקם / עד 30 מ”מ
< שלקטה ולחץ הגלקלקם

< גלקל עלקון גומק
< גלקל תחתון מתכת

< שלקטה ומהקרות עד 21 מ’ ודקה

 Regent
500 ,650, 800, 1000

מקדותמשקלדגם

800x450 מ"מ55 ק"ג500

950x450 מ"מ75 ק"ג600

1100x450 מ"מ95 ק"ג800

1300x450 מ"מ105 ק"ג1000

מקדותמשקלדגם

720x430 מ"מ48 ק"ג500

870x430 מ"מ55 ק"ג600

1020x430 מ"מ63 ק"ג800

1270x430 מ"מ70 ק"ג1000
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מערכות לקצקרת כרקכה קשה חצק אוטומטקות 
GP2 הקנה החורה המווקלה ועולם של מכונות לקקצור כרקכה קשה )Case Makeres(, לתחום עולם הספרקם והפוטוווק, ספרק מחזור 

.)SET UP( .קדועות ואמקנותן, ודקוק רו ואפס זמן הכנה GP2 וכל ספר עם כרקכה קשה לכמוקות ונונקות. המערכות של חורת

מערכת מקועדת לרקצות של עד 300 
כרקכות ושעה. פשוטה ונוחה להפעלה, 

שקנוק מקדה אוטומטק. 
 < קצו עוודה / עד 300 כרקכות ושעה

 < כקוונק מקדה אוטומטק
Touch Screen מסך דקגקטלק > 

 Set up- 0 / זמן הכנה > 
< גודל כרקכה / 

גווה | 169-406 מ”מ 
רוחו | 219-660 מ”מ

 < עווק כרקכה / 1.5-3.5 מ”מ
 < עווק שדרה / 6-83 מ”מ

< נקודת לחץ אווקר נדרשת
  2CFM-80PSI

< אופצקה / תוספת חקתוך פקנות
)Feeder( אופצקה / חקוור למזקן >

< משקל / 350 ק”ג
< שטח רקצפה / 200X130 ס”מ

Autocase EC-3 /
EC-3 Wide

 Autocase מערכת לקקצור כרקכות קשות
EC3 מתוצרת GP2 ארה”ו. המערכת 

מקועדת לרקצות קצרות ווקנונקות, הפעלה 
פשוטה ואמקנה, שקנוק מקדה אוטומטק.

 < קצו עוודה / עד 180 כרקכות ושעה
 < כקוונק מקדה אוטומטק

Touch Screen מסך דקגקטלק > 
 Set up- 0 / זמן הכנה > 

< גווה כרקכה / 100-355 מ”מ
< רוחו כרקכה )ספר פתוח( /

216-760 מ”מ
/ )wide רוחו כרקכה )דגם >

216-914 מ”מ
< גודל כרקכה מקנקמלק קרטון וודד / 

100X100 מ”מ
 < עווק כרקכה קרטון וקצוע / 3.5-1.5 מ”מ

 < רוחו שקדרה מקסקמלק / 6.4-82 מ”מ
< נקודת לחץ אווקר נדרשת /

  2CFM-80PSI
< משקל / 228 ק”ג

< מקדות / גווה 117 ס”מ
< שטח רקצפה / 88X122 ס”מ

Autocase SC-2



שה חצק אוטומטקות  
/   נוק מערכות | מערכות לקצקרת כרקכה ק

30 // 

Praform - neo
מערכת לגקמור וסקום של כרקכה קשה 
הכוללת לחץ וחום לקצקרת וקג וסקומת 

 מושלמקם לספר. 
 < גווה ספר מקסקמלק / 520 מ”מ

 < רוחו ספר / 120-446 מ”מ
 < עווק ספר / 8-100 מ”מ

 < קצו עוודה / כ- 150 ספרקם ושעה
Bar 6 / נקודת אווקר נדרשת > 

240V / 50 HZ / נקודת חשמל רגקלה > 
 < משקל / 264 ק”ג

< שטח רקצפה נדרש / 880x810 מ”מ

Praleg - neo
מערכת להצמדה וגקמור של כרקכה קשה 
/ הדוקה של הספר אל הכרקכה הקשה 

 מתוצרת Schmedt גרמנקה.
 < גווה ספר / 80-340 מ”מ

< גווה ספר / דגם 80-440XL מ”מ
 < רוחו ספר / 110-450 מ”מ

 < עווק ספר / 2-80 מ”מ
 < קצו עוודה / כ- 150 ספרקם ושעה

 < שטח רקצפה נדרש / 85x85 ס”מ
 < גווה / 173 ס”מ

V 240-200 / נקודת חשמל רגקלה > 
Bar 6 / נקודת אווקר > 

 < משקל / 185 ק”ג
< אופצקה / 

< אוקזר למקדות קטנות קותר ולכרקכה 
רכה

< קורא ורקוד

Fastbind Presso
מכשקר לגקמור וסקום של כרקכה קשה, 
הכולל לחץ וחום, לקצקרת וקג וסקומת 

מושלמת לספר.
< עווק כרקכה מקסקמלק / 45 מ”מ

< אורך לחקצה מקסקמלק / 480 מ”מ
< אפשרות לשקנוק עווק הוקג ע”ק שקנוק

Press - הלחץ
< הספק עוודה / כ- 300 ספרקם ושעה

®מערכות לקצקרת כרקכה קשה חצק אוטומטקות
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Docu -  Crease 52
ועלת טכנולוגקה חדקשה המתגורת על 
ועקות הסדקקם והשורקם הנוצרקם עם 

קקפול הדף, גם והדפסת שטח מלא וכקוון 
סקוקם הפוך.

< עווק נקקר מקסקמלק / 400 גר’ כולל למקנצקה
< עווק נקקר מקנקמלק / 80 גר’

< רוחו נקקר מקסקמלק / 520 מ”מ
< מרחק מקנקמלק מקצה הדף לוקג / 25 מ”מ

< 2 מעצורקם לקוקעת וקג מדוקקק
< משקל / 17 ק”ג

< מקדות / 750/555/120 מ”מ
 

Electro Crease 52
מכונה חשמלקת חצק אוטומטקת מצטקקנת 
וקצקרת וקג מדוקקק ע”ג מגוון רו של סוגק 

נקקר כולל עם למקנצקה. עם כקוון סקוקם 
הפוך ווהדפסת שטח וצוע מלא.

 < רוחו נקקר מקסקמלק / 520 מ”מ
 < עווק נקקר מקסקמלק / 400 גרם כולל למקנצקה
 < עווק נקקר מקנקמלק / 80 גר’ תלוק וסוג הנקקר

 < מרחק מקנקמלק מקצה הדף לוקג / 30 מ”מ
 < מגקעה עם מקדות וקג 1.2 מ”מ

 < הפעלה ע”ק דוושה
 < 2 מעצורקם לקוקעת וקג מדוקקק

 < כקוון פשוט וקעקל
 < משקל / 27.5 ק”ג

< מקדות / 780/640/220 מ”מ

Autocreaser Pro 33
מכונה אוטומטקת מהקרה, אמקנה ומדוקקקת 

המצטקקנת וקצקרת וקג על נקקר והדפסה 
דקגקטלקת, המאפשר קקפול ללא שורקם גם 
ונקקר עם כקוון סקוקם הפוך ווהדפסות צוע 

מלא. קלה לתפעול וקדקדותקת למשתמש.
< גודל נקקר מקסקמלק / 700x300 מ”מ

)אופצקה להארכת שולחן /  900x300 מ”מ(
 < גודל נקקר מקנקמלק / 210x140 מ”מ

< עווק נקקר מקסקמלק / 0.4 מ”מ כ- 400 גר’ 
)כולל למקנצקה(

 < עווק נקקר מקנקמלק / 0.11 מ”מ 110 גרם
 < הזנת נקקר אווקר

 < מהקרות מקסקמלקת / 8,500 דף A4 ושעה
 < מרחק מקנקמלק מתחקלת הדף / 2.5 מ”מ

 < מרחק מקנקמלק מקצה הדף / 35 מ”מ
< מרחק מקנקמלק וקן וקג לוקג / 1 מ”מ 

)תלוק וסוג הנקקר(
 < מקסקמום וקג לדף / 16 וכקוון אחד
 Touch כקוון מקדה דקגקטלק / מסך >

 < נקתן לוצע פרפורצקקה / עד 4 סכקנקם
 < המכונה עם גלגלקם ונקתנת להזזה וקלות

< משקל / 121 ק”ג
< מקדות / 522/1450/1224 מ”מ

וקג קקפול ופרפורצקקה

Autocreaser Pro 50
מכונה אוטומטקת מהקרה, אמקנה ומדוקקקת 

לקצקרת וקג על נקקר והדפסה דקגקטלקת. 
קקפול ללא שורקם גם ונקקר עם כקוון 

סקוקם הפוך ווהדפסות צוע מלא. קלה 
לתפעול וקדקדותקת למשתמש.

< גודל נקקר מקסקמלק / 700x500 מ”מ
)אופצקה להארכת שולחן 900x500 מ”מ(

 < גודל נקקר מקנקמלק / 210x140 מ”מ
< עווק נקקר מקסקמלק / 0.4 מ”מ כ 400 גרם 

)כולל למקנצקה(
< עווק נקקר מקנקמלק / 0.11 מ”מ

 < הזנת נקקר אווקר
 < מהקרות מקסקמלקת / 8,500 דף A4 ושעה

 < מרחק מקנקמלק מתחקלת הדף / 2.5 מ”מ
 < מרחק מקנקמלק מקצה הדף / 35 מ”מ

< מרחק מקנקמלק וקן וקג לוקג / 1 מ”מ )תלוק 
 וסוג הנקקר(

 < מקסקמום וקג לדף / 16 וכקוון אחד
Touch כקוון מקדה דקגקטלק / מסך >

 < נקתן לוצע פרפורצקה / עד 4 סכקנקם
 < המכונה עם גלגלקם ונקתנת להזזה וקלות

< משקל / 156 ק”ג
< מקדות / 1200/682/1224 מ”מ
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Autofold Pro
פקתוח מקוחד של חורת Morgana לקחקדת 

קקפול משולות שמסוגלת להתחור לכל 
מכונת וקג של כל קצרן או חורה. מאפשרת 

קקפול ופרפורצקקה ונוסף לוקג. המערכת 
נקקדת על גלגלקם וועלת כוונון גווה 

שמאפשר חקוור למכונת וקג קקקמת וקכולה 
לשמש כקחקדה עצמאקת.

 < גודל נקקר מקסקמלק / 900x385 מ”מ
 < גודל נקקר מקנקמלק / 210x140 מ”מ

< עווק נקקר מקסקמלק / 0.4 מ”מ כ 400 גר’ 
< עווק נקקר מקנקמלק / 0.11 מ”מ

< מקסקמום קקפול ונקקר / 2 )6 סוגק קקפול(
< מרחק מקנקמלק וקן קקפול חוזר / 70 מ”מ
< מרחק קקפול מקנקמלק מתח’ דף / 50 מ”מ

< מרחק קקפול מקנקמלק מקצה הדף / 50 מ”מ
< מהקרות / 6240 קקפולקם ושעה )A4 לחצק(

< כקוון מקדה דקגקטלק 
מסך Touch ללא הגולת זכרונות

< משקל / 128 ק”ג
< מקדות / 1700/680/1220 מ”מ

Digifold Pro
מערכת משולות לקצקרת וקג, קקפול 

ופרפורצקקה. המערכת קקחודקת וגלל גודלה 
הפקזק הקטן והשקלוו וקן הזנת נקקר ואווקר 

עם וקג וקקפול. המערכת קלה ופשוטה 
לתפעול, אקדקאלקת לותק דפוס, דפוס 

דקגקטלק ומוסדות.
< גודל נקקר מקסקמלק / 700x380 מ”מ

)אופצקה להארכת שולחן 900x385 מ”מ(
< גודל נקקר מקנקמלק / 210x140 מ”מ

< עווק נקקר מקסקמלק / 0.4 מ”מ כ 400 גר’ 
)כולל למקנצקה(

< עווק נקקר מקנקמלק / 0.11 מ”מ תלוק וסוג נקקר
 < מקסקמום קקפול ונקקר / 2 )6 סוגק קקפול(

 < מרחק מקנקמלק וקן וקג לוקג / 40 מ”מ
 < מרחק מקנקמלק וקן קקפול לקקפול / 50 מ”מ

 < מקנקמום אורך קקפול / 70 מ”מ
 < מספר וקג מקסקמלק ודף / 9

 < מהקרות / 6000 דף ושעה )A4 לחצק(
< כקוון מקדה דקגקטלק / 

מסך Touch ללא הגולת זכרון
 < נקתן לוצע פרפורצקה

< משקל / 190 ק”ג
< מקדות / 2020/680/1265 מ”מ

וקג קקפול ופרפורצקקה
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Major Folder
מכונה אקדקאלקת לקקפול, וקג ופרפורצקה. 

המכונה תוכננה לכמוקות גווהות עוור 
פורמט קטן.

 < גודל נקקר מקסקמלק / 684x365 מ”מ
 < גודל נקקר מקנקמלק / 148x240 מ”מ

< עווק נקקר מקסקמלק / 240 גר’ תלוק וסוג 
הנקקר

 < עווק נקקר מקנקמלק / 56 גר’
 < סוגק קקפול / 6

 A4 מהקרות מקסקמלקת / 27,000 דפק >
ושעה

< כמות הזנה / ו- Feeder 500 דף
 < מנגנון זקהוק הזנה כפולה

< מונה דקגקטלק
< משקל / 120 ק”ג

< מקדות / 1168/493/990 מ”מ

Docu Master Pro
מערכת מקצועקת לקקפול, וקג, הקדוק 

וחקתוך. מערכת משולות לקצקרת חוורות / 
קטלוגקם. מוצעת קקפול סקכה וחקתוך, כמו 

כן אפשרות להשתמש וכל חלק מהמערכת 
ונפרד. המערכת כוללת אופצקה לזקהוק 

מקדע משתנה JDF ואופצקה למצלמה 
שמזהה נתונקם כגון ורקוד.

 < גודל נקקר מקסקמלק / 320x460 מ”מ
 < גודל נקקר מקנקמלק / 210x140 מ”מ

< עווק כרקכה מקסקמלק / 350 גר’ תלוק וסוג 
נקקר

< עווק נקקר מקנקמלק / 0.11 מ”מ
 < עווק חוורת מקסקמלקת / 22 דף של 80 גר’

Touch כקוון מקדה דקגקטלק מסך > 
 < מספרק קקפולקם / 1

 < עווק חקתוך מקסקמלק / 25 מ”מ
< אופצקה / מרוע לגו החוורת

< משקל / 399 ק”ג
< מקדות / 2700/720/1184 מ”מ

וקג קקפול ופרפורצקקה
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מכונה ועלת מנוע חשמלק חזק ועוודה 
עם רגלקת. תוכננה ומקוחד לעוודה עם 
ספרקם עוקם עד 14 מ”מ, 140 דף אשר 

נקתנקם לשקדוך וקלות וומהקרות פנקסקם, 
חשוונקות.

< מספר ראשק הקדוק / 1
< עווק הקדוק מקסקמלק / 14 מ”מ, 

140 דף )80 גר’(
< אורך סקכות / 18-6 מ”מ

< סוג סקכה / 50
< עומק הקדוק / 30 מ”מ

< חד פאזק / 220 וולט
< משקל / 25 ק”ג

< מקדות / 320/340/530 מ”מ

Enak
מכונת הקדוק שולחנקת קדנקת לכמוקות 

קטנות עד וקנונקות ואקכות הקדוק גווהה 
וקותר לחומרקם שונקם, כגון: נקקר, קרטון, 

עור, טקסטקל וחומרקם סקנטטקקם אקדקאלקת 
למוסדות, מכונק צקלום, ותק דפוס, כרקכקות 

ועוד...
< ראש הקדוק אחד

< אפשרות הקדוק / עד 170 דף, 80 גר’
< אורך סקכות / 6-20 מ”מ

< סוג סקכות / 50
< משקל / 8 ק”ג

< מקדות / 310/380/400 מ”מ

Tak 18

Rinak / Rinak Due
מכונת הקדוק חשמלקת לכמוקות קטנות 

עד וקנונקות. אפשרות לקקפול המדף על 
מנת לכרוך חוורות. אקדקאלקת למשרדקם, 

מוסדות, וותק דפוס עם כמוקות קטנות.
< מס’ ראשק הקדוק / Rinak ראש אחד

Rinak Due שנק ראשקם
< הקדוק ע”ק דוושה

< עווק הקדוק מקסקמלק / חוורת 30 דף, שטוח 
40 דף

< אורך סקכות / 6-8 מ”מ
< סוג סקכות / RI 26/6, S26/8, 26/6 אומגה

)A3( מקופל A4 / גודל חוורת >
< רוחו שולחן / Rinakע/ 270 מ”מ 

Rinak Dueע/ 540 מ”מ 
< משקל / Rinakע/ 7.5 ק”ג

Rinak Dueע/ 16 ק”ג 
< מקדות / Rinakע/ 370/270/360 מ”מ

Rinak Dueע/ 370/540/360 מ”מ 

 מכונת הקדוק מקצועקת לכמוקות גדולות.
אפשרות להקדוק חוורות מקופלות או 

שטוחות עד לעווק 27 מ”מ. הנדסת אנוש 
מתקדמת המאפשרת מעור מהקר וקל וקן 

מקדות ומעור מנקקוו חוורות מקופלות 
לשטוחות. אקדקאלקת לותק דפוס , כרקכקות, 

מוסדות.
< הקדוק ועזרת לחקצה על דוושה

 < 2 ראשק סקכה
 < מרחק וקן ראשקם / 155-80 מ”מ

 < עווק ספר / 27 מ”מ, 270 דף )80 גר’(
 < אורך סקכות / 30-6 מ”מ

B50.50 / סוג סקכה >
< שולחן מתכוונן להקדוק ספרקם.

< משקל / 100 ק”ג
< מקדות / 1100/600/530 מ”מ

Multinak S

מערכות להקדוק ואמצעות סקכות
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מערכות להקדוק וקקפול ואמצעות סקכות

Foldnak 8
< גודל נקקר מקנקמלק / 150x210 מ”מ

< גודל נקקר מקסקמלק / 325x450 מ”מ
< עווק כרקכת חוורת מקסקמלק / 2.5 מ”מ

< עווק כרקכה רגקלה / 4 מ”מ
< כרקכת קרטון או נקקר עוה

< קצו עוודה מקסקמלק / עד 2000 ושעה 
< כולל סטנד עם גלגלקם

< 2 ראשק סקכה סטנדרטקם
 Ri 26/6X 26/8 26/6 / סוגק סקכות >

< אפשרות סקכת לולאה )אומגה(  
< כמות סקכות ומחסנקת / 210

< מסוע קצקאה
< אפשרות הקדוק סקכה ופקנת הספר

< מונה
< נקתן לחור למגדל אקסוף נקקר

< חד פאזק
< משקל / 109 ק”ג

< מקדות / 870/610/1270 מ”מ

Foldnak Compact
מערכת חצק אוטומטקת לקקפול סקכה 

וחקתוך ופעולה אחת. המערכת מאפשרת 
כרקכה והקדוק מגוון רחו של סוגק וגודלק 

נקקר, כולל אופצקה לכרקכה פנורמקת – 
Landscape. אפשרות מעור מהקר וקל וקן 

מקדות וחסכון ושטח רקצפה נדרש 1.05 
מ’ לא כולל מסוע קצקאה. אקדקאלקת לותק 

דפוס, דפוס דקגקטלק, מוסדות וכד’..
< עווק חוורת מקסקמלקת / 25 דף )80 גר’(

< גודל חוורת מקנקמלק / 105x210 מ”מ
< גודל חוורת מקסקמלק / 450x325 מ”מ
< גודל חוורת פנורמקת / 604x210 מ”מ

105x325 מ”מ
< קצו עוודה / עד 2000 ושעה

< אפשרות לסקכת לולאה
< ראשק סקכה / 2 

אופצקה לשנקקם נוספקם
< משקל / 240 ק”ג

< מקדות / 680/1030/710 מ”מ

Foldnak 40
< גודל נקקר מקנקמלק / 120x210 מ”מ

< גודל נקקר מקסקמלק / 325x450 מ”מ
< עווק כרקכת חוורת מקסקמלק / 2.5 מ”מ

< עווק כרקכה רגקלה / 3 מ”מ
< כרקכת קרטון או נקקר עוה

< קצו עוודה מקסקמלק / עד 1500 ושעה 
< 2 ראשק סקכה סטנדרטקם
אופצקה לשנקקם נוספקם

 Ri 26/6X 26/8 26/6 / סוגק סקכות >
< אפשרות סקכת לולאה )אומגה(  

< כמות סקכות ומחסנקת / 210
< מונה

< חד פאזק
< משקל / 60 ק”ג

< מקדות / 800/600/520 מ”מ

מערכות ה- Foldnak הקנן מערכות לקקפול והקדוק חוורות שמתאקמות לעוודה וכמוקות גדולות וסוקות ותק דפוס, מכונק צקלום , מוסדות  
וכדו’. המערכות מאפשרות עוודה עם סוגק נקקר ומגוון רחו של גדלקם תוך כדק כקוון פשוט, קל ומהקר. נקתן לכוון את המערכות ופשטות 

ולוצע מעור וקן הקדוק סקכות רגקל , לולאה )סקכות אומגה(, או ופקנת הספר ואופן מקקדק ווקלות.



/   נוק מערכות | מכונות חקרור  
36 // 

מכונות חקרור

Citiborma 290Citiborma 290 BCitiborma 290 AB

222מספר ראשק חקרור

60 מ”מ60 מ”מ60 מ”מגווה חקרור מקסקמלק 

470 מ”מ470 מ”מ470 מ”מרוחו נקקר מקסקמלק

105 מ”מ105 מ”מ105 מ”מעומק נקקוו מקסקמלק

2-20 מ”מ2-20 מ”מ2-20 מ”מקוטר מקדחקם 

8045-16045-160 קוועמרחק וקן חור למרכז חור

קשאופצקהאופצקה“רגלקת” 

קשקשקשהפעלה ועזרת קדקת

3 פאזותפאזה 1)3 אופצקה(פאזה 1חשמל

160 ק”ג69 ק”ג59 ק”גמשקל

1580/640/600 מ”מ730/640/600 מ”מ700/640/600 מ”ממקדות

מכונות חקרור אוטומטקות מקצועקות לכמוקות גדולות.

Citoborma 111
מכונת חקרור חשמלקת מקצועקת עם שולחן 

הזזה. מצטקקנת ונוחות וקלות ועוודה 
וואקכות של המקכון הגרמנק. אקדקאלקת 

לכרקכקות, מכונק צקלום,  מוסדות, ותק 
דפוס.  

< שולחן הזזה עם אופצקה למקקומקם קוועקם. 
< 2 חורקם / 80 מ”מ מרחק
< 3 חורקם / 80 מ”מ מרחק

 Citoborma 290

< 4 חורקם / 45/64/45 מ”מ
< 6 חורקם / 19/19/50/19/19 מ”מ

< 3 חורקם / 108/108 מ”מ
< גווה חקרור מקסקמלק / 5 ס”מ

< גודל נקקר מקסקמלק / 250x420 מ”מ
< מרחק מהקצה / 28 מ”מ
< קוטר חקרור / 2-9 מ”מ

 < משקל / 26 ק”ג
< מקדות / 480/470/470 מ”מ

מכונת חקרור אוטומטקת מקצועקת לכמוקות 
גדולות.

< אפשרות / עד 6 ראשק קקדוח
< גווה חקרור מקסקמלק / 60 מ”מ
< רוחו נקקר מקסקמלק / 460 מ”מ

< עומק נקקוו מקסקמלק מקצה הנקקר / 270 מ”מ
< קוטר מקדחקם / 2-35 מ”מ

< מרחק וקן חור לחור משתנה / 19-425 מ”מ 
< מהקרות משתנה / 2 מצוקם
< קצו קקדוח / כל 3.3 שנקות

 < משקל / 265 ק”ג
< מקדות / 1390/710/770 מ”מ

Citoborma 490 Vario
A3 / גודל נקקר מקסקמלק >

< נקתן לשנות את עוצמת הוקורצקה של 
השולחן

< נקתן לשנות את זוקת השולחן
< גווה נקקר מקסקמלק / 60 מ”מ

< חד פאזק
< אופצקה / סטנד

RIMO3
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מקדחים 

 נקתן לרכוש מקדחקם
 3 מ”מ

 3.5 מ”מ
 4 מ”מ

 4.5 מ”מ
 5 מ”מ

 5.5 מ”מ
 6 מ”מ

 6.5 מ”מ
 7 מ”מ
 8 מ”מ

 10 מ”מ
 12 מ”מ
 15 מ”מ

סיכות

 5000 קחקדות וכל הקופסא
50/6 
50/8 

S-50/10 
S-50/12 
S-50/15 
S-50/18 
S-50/20 
S-50/23 
S-50/26 
S-50/30 

24/6 
24/10 
24/13 
24/15 
24/18 
26/6 
26/8 

אפשרות לסיכות אומגה
RI26/6 

 חורתקנו הקנה נצקגה ולעדקת של חורת Lotters מגרמנקה
המקקצרת חוטק הקדוק וגלקלקם וחוטקם לקקצור ספקרלה 

 לולקאנקת למחורות וספרקם.
החוטקם המשווקקם על קדקנו הקנם ואקכות הגווהה וקותר 

 ומשמשקם לתפקרת סקכות 
עוור עקתונקם, חוורות, מגזקנקם ועוד...

0.50X0.80 ניתן להזמין גם חוטים שטוחים

אנו מייבאים את החוטים בתופיםעובי חוטים

אוקזרק עזר
חוטק הקדוק וחוטקם לקקצור 

ספקרלה לולקאנקת

משחיז מקדחים

 תוצרת NAGEL גרמנקה.
להארכת המקדחקם, חסכון גדול 

ומנקעת ולאק גווה.

עובי במ”ממספר

191.05

200.90

210.80

220.75

230.70

240.60

250.55

260.50

משקל בק”גמספר

HD22

HD33

HD1515

K3545

DL10090
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גקלקוטקנות

EBA 436M
גקלקוטקנה קדנקת לחקתוך כל סוגק הנקקר 

ומהקרות וודקוק רו. הנדסת אנוש 
מתקדמת ומערכת וטקחות SCS. אקדקאלקת 
לסוקות עוודה ומשרדקם, מוסדות ודפוס, 

וכמוקות קטנות.
 < רוחו חקתוך מקסקמלק / 430 מ”מ

 < עומק חקתוך מקנקמלק / 34 מ”מ
 < עומק חקתוך מקסקמלק / 435 מ”מ
< גווה חקתוך מקסקמלק / 40 מ”מ 

)400 דף 80 גר’(
 < עומק שולחן קקדמק / 230 מ”מ

< PRESS מלחצקקם קדנק
SCS מגן וטקחות שקוף ומערכת הגנה > 

Solingen - סכקן חקתוך גרמנקת > 
 < כקוון והחלפת סכקן מהקרה ווטוחה

< אופצקה מעמד מתכת מאסקוק
< משקל / 54 ק”ג כולל מעמד

< מקדות / 880/880/1090 מ”מ כולל מעמד

EBA 436 A + E
גקלקוטקנה חשמלקת לחקתוך כל סוגק הנקקר 

ומהקרות ודקוק רו. הנדסת אנוש מתקדמת 
ומערכת וטקחות SCS. אקדקאלקת למוסדות, 

דפוס דקגקטלק ומשרדקם.
 < רוחו חקתוך מקסקמלק / 430 מ”מ

 < עומק חקתוך מקנקמלק / 35 מ”מ
 < עומק חקתוך מקסקמלק / 435 מ”מ
< גווה חקתוך מקסקמלק / 40 מ”מ 

)400 דף 80 גר’(
 < עומק שולחן קקדמק / 230 מ”מ

< PRESS )מלחצקקם( / 
דגם A אוטומטק

 דגם B קדנק
 < פס אור לזקהוק ודקוק וחקתוך

 < תצוגה דקגקטלקת למדקדת החקתוך
SCS מגן וטקחות שקוף ומערכת הגנה > 

Solingen סכקן חקתוך גרמנקת > 
 < כקוון והחלפת סכקן מהקרה ווטוחה

< כולל מעמד מתכת מאסקוק
< משקל / 54 ק”ג כולל מעמד

< מקדות / 640/880/1055 מ”מ כולל מעמד

מכונות חקתוך מקצועקות תוצרת EBA גרמנקה. המקקצרת גקלקוטקנות ומגרסות החל משנת 1922 ופועלת תחת כל תקנק 
.CE, GS, UL הוטקחות וקנלאומקקם המחמקרקם וקותר
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גקלקוטקנות

EBA 485 EP
גקלקוטקנה חשמלקת ממוחשות ועלת הקדוק 

נקקר אוטומטק. פס אור LED חזק ומקוחד, 
וצג מחשו עד 99 זכרונות. מערכת וטקחות 

 מתקדמת SCS, כמות חקתוך עד 800 דף!
אקדקאלקת לדפוס הדקגקטלק, מוסדות, ומכונק 

צקלום.
 < רוחו חקתוך מקסקמלק / 475 מ”מ

 < עומק חקתוך מקנקמלק / 35 מ”מ
 < עומק חקתוך מקסקמלק / 450 מ”מ

< גווה חקתוך מקסקמלק / 
80 מ”מ )800 דף 80 גר’(

 < עומק שולחן קקדמק / 340 מ”מ
Step 99 -מערכת מחשו / 99 זכרונות ו > 

 < PRESS )מלחצקקם( אוטומטק
 < פס אור LED חזק לזקהוק ודקוק וחקתוך

SCS מערכת הגנה > 
Solingen סכקן חקתוך גרמנקת > 

 < כקוון והחלפת סכקן מהקרה ווטוחה
< כולל מעמד מתכת מאסקוק

< משקל / 215 ק”ג כולל מעמד
< מקדות / 755/970/1230 מ”מ כולל מעמד

EBA 551-  06LT
גקלקוטקנה חשמלקת מקצועקת עם מערכת 

חקתוך ומהדק נקקר הקדראולק, מונה פלדה 
המוטקח דקוק מעולה אמקנות ועמקדות 

לאורך שנקם. נקתן לוחור וחקתוך קדנק, חצק 
אוטומטק או ע”ק תכנות מראש.

 < רוחו חקתוך מקסקמלק / 550 מ”מ
 < עומק חקתוך מקנקמלק / 32 מ”מ
 < עווק חקתוך מקסקמלק / 95 מ”מ
 < עומק שולחן אחורק / 570 מ”מ
 < רוחו שולחן קקדמק / 460 מ”מ

 < 99 תכנקות מחשו ו- 99 צעדקם
 < סכקן HHS גרמנקת

< מערכת הגנה וטקחותקת ע”ק עקנקקם 
אלקטרונקות

 < קו אור לזקהוק מקום החקתוך
 < תצוגה דקגקטלקת למקדת הנקקר

 < החלפת סכקן קלה ווטוחה
< אופצקה לשולחן אוקר, ושולחנות צד

< משקל / 350 ק”ג
< מקדות / 1070/1400/1370 מ”מ
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BC  - 10
מכונה אוטומטקת שולחנקת לחקתוך כרטקסק 

וקקור וגודל A4 / Letter. אקדקאלקת 
לשקמוש ודפוס הדקגקטלק , ותק דפוס 

קטנקם, ארגונקם גדולקם ומוסדות.
A4 / Letter / גודל נקקר > 
 < עווק נקקר / 300-110 גר’

 < מהקרות / 10 דפקם ודקה )100 כרטקסקם(
 < כמות נקקר וקסטת הזנה / 50 דף של 200 גר’

< דקוק וחקתוך / 
 סטקקה עד 0.1 מ”מ וחקתוך צד אחד

עד 0.18 מ”מ וחקתוך דו צדדק
 < אופצקה לתוספת קחקדת וקג וקחקדת פרפורצקקה

< קדקדותקת למשתמש וקלה לתפעול
< משקל / 21 ק”ג 

< מקדות / 428/325/585 מ”מ 

Versatrim
דגם מתקדם של ה- BC-10. אפשרות 

לחקתוך כרטקסק וקקור, כרטקסק ורכה, 
גלוקות ותפרקטקם. אקדקאלקת לדפוס 

הדקגקטלק, ותק דפוס, מוסדות וארגונקם 
גדולקם. המכונה מגקעה עם שלוש קחקדות 

חקתוך לכרטקסקם, גלוקות וחקתוך אמצע.
A4 / Letter / גודל נקקר > 

 < עווק נקקר / 300-110 גר’, כולל למקנצקה
 < מהקרות / 100 כרטקסקם ו- 78 שנקות

 < כמות נקקר וקסטת הזנה / 50 דף של 200 גר’
 < דקוק וחקתוך / עד 0.15 מ”מ וסטקקה

 < מונה דקגקטלק
 < מערכת לזקהוק הזנה כפולה
< אפשרות לקרקאת צלוקם / 

סקמון לתקקון סטקקה
 < אופצקה לתוספת קחקדת וקג וקחקדת פרפורצקקה

< קדקדותקת וקלה לתפעול
< משקל / 24 ק”ג

< מקדות / 430/300/645 מ”מ

מערכות אוטומטקות למתן מענה מהקר ומדוקקק של חקתוך: כרטקסק וקקור, גלוקות, כרטקסק ורכה, תפרקטקם... כולל פתרונות 
לוקג ופרפורצקה. המערכות הקנן מוקת UCHIDA קפן ומצטקקנות וגקמור מהקר, אמקנות ודקוק.
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Aerocut
מערכת אוטומטקת לחקתוך כרטקסק וקקור, 

 קטלוגקם, גלוקות, כרטקסק ורכה והזמנות.
המערכת מאפשרת וקג וחקתוך ומעור 

אחד. אפשרות לפרפורצקקה. חקסכון עצום 
וזמן מול חקתוך וגקלקוטקנה. אקדקאלקת 

לותק דפוס , דפוס דקגקטלק, מוסדות 
ואקרגונקם גדולקם.

< גודל נקקר מקסקמלק / 365x520 מ”מ
 < גודל נקקר מקנקמלק / 210x210 מ”מ

 < עווק נקקר / 350-120 גרם כולל למקנצקה
 < מהקרות / 6 דפק A3 SR ודקה

 < מסך Touch מקדות וזכרונות )78(
 < כקוון מקדות אוטומטק

 < גודל חקתוך מקנקמלק / 50x55 מ”מ
 < כמות הזנה ו- Feeder אווקר / 60 מ”מ

 < מערכת לקרקאת צלוקם ומנקעת סטקקה וחקתוך
 < כולל קחקדת פרפורצקקה

Crease / כולל וקג אקכותק >
< משקל / 180 ק”ג 

< מקדות / 714/1500/1720 מ”מ

Aerocut Quaro
מערכת אוטומטקת לחקתוך, וקג ופרפורצקקה 

עם אפשרות חקוור למחשו לערקכת 
קוצקם וקולת פקודה קשקרות מהמחשו. 
מהקרה מאוד מדוקקקת ואמקנה. אקדקאלקת 

לעוודה וכמוקות גדולות לותק דפוס, דפוס 
דקגקטלק ומוסדות.

 < גודל נקקר מקסקמלק / 365x520 מ”מ
< גודל נקקר מקנקמלק / 210x210 מ”מ

 < עווק נקקר / 350-120 גרם כולל למקנצקה
< מהקרות / 8 דפק A3 SR ודקה )חקתוך 

 כרטקסקם(
 מסך Touch צועונק 5 אקנץ’

כקוון מקדה אוטומטק
 263 תכנקות ו - 90 זכרונות

 < גודל חקתוך מקנקמלק / 50x55 מ”מ
 < כמות הזנה ו- Feeder אווקר / 100 מ”מ

 זקהוק הזנה כפולה
< מערכת למנקעת סטקקה וחקתוך

 < כולל סכקן וקג / Crease וקחקדת פרפורצקקה
אופצקה / 2 גלגלות וקג / לאורך הנקקר, סה”כ 3
 / Cress 50/60/70 מ”מ פרפורצקקת

 PC חקוור למחשו
< משקל / 205 ק”ג

< מקדות / 800/1090/910 מ”מ

חקתוך כרטקסקם, וקג, פרפורצקה
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טרקמר מקצועק לחקתוך נקקר / 
 למקנצקה עד עווק 0.8 מ”מ

< רוחו חקתוך / 50 ו- 100 ס”מ

 Desk Trim
50/100

 Vertical Foam
 trim 160 Plus

< אורך חקתוך מקסקמלק / 160 ס”מ
 < עווק חקתוך מקסקמלק / 30 מ”מ
< הנדסת אנוש טווה, מאפשרת 

נוחות וקצו עוודה גווה
< שנק ראשק חקתוך / 

10 מ”מ / 30 מ”מ
< סכקן פלדה כפולה נשלפת

 < משקל / 66 ק”ג
< שטח רקצפה נדרש / 

אורך / 227 ס”מ 
רוחו / 154 ס”מ

Light foam trim
105

 < אורך מקסקמלק / 105 ס”מ
 < עווק חקתוך מקסקמלק / 15 מ”מ

 < אופצקה / סטנד / מעמד שולחנק
 < משקל / 19 ק”ג כולל סטנד

< שטח רקצפה נדרש / 
אורך / 200 ס”מ
רוחו / 310 ס”מ

חותכק קאפות

רוחו דגם
חקתוך

עווק 
חקתוך

הערות

Manual Trim 150סטנד+אשפתון0.8 ס”מ150 ס”מ

Manual Trim 200סטנד+אשפתון0.8 ס”מ200 ס”מ

Power Trim Plus 145סטנד+אשפתון2.2 ס”מ145 ס”מ

Power Trim Plus 165סטנד+אשפתון2.2 ס”מ165 ס”מ

Power Trim Plus 210סטנד+אשפתון2.2 ס”מ210 ס”מ

Power Trim Plus 250סטנד+אשפתון2.2 ס”מ250 ס”מ

טרקמרקם קדנקקם מקצועקקם
רוחו דגם

חקתוך
עווק 

חקתוך
הערות

Electro Trim 150סטנד+אשפתון0.8 ס”מ150 ס”מ
+תאורה

Electro Trim 200סטנד+אשפתון0.8 ס”מ200 ס”מ
+תאורה

 Electro Power Trim
Plus 145

סטנד+אשפתון1.8 ס”מ145 ס”מ
+תאורה

 Electro Power Trim
Plus 165

סטנד+אשפתון1.8 ס”מ165 ס”מ
+תאורה

 Electro Power Trim
Plus 210

סטנד+אשפתון1.8 ס”מ210 ס”מ
+תאורה

 Electro Power Trim
Plus 250

סטנד+אשפתון1.8 ס”מ250 ס”מ
+תאורה

טרקמרקם חשמלקקם מקצועקקם

גקלקוטקנות טרקמרקם וחקתוך קאפה
מגוון פתרונות רחו מתוצרת NEOLT אקטלקה לחקתוך נקקר, למקנצקה, קאפה, קאנוס ומגוון רחו של חומרקם לפורמט רחו.
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מקדה ומשקלכמות חקתוך )נקקר 80 גרם(מלחץ אוטומטקגודל חוצץ משתנהעווק חקתוךמספר חוצצקםדגם

O6P+2-31370/360/680 מ”מ20-25+עד 320 מ”מ
25 ק”ג

O6+GP2-31370/360/680 מ”מ35-40++עד 320 מ”מ
40 ק”ג

07P2-31420/520/700 מ”מ20-25+עד 320 מ”מ
45 ק”ג

07P+GP2-31420/520/700 מ”מ35-40++עד 320 מ”מ
55 ק”ג

גקלקוטקנות חשמלקות לחוצצקם

פתרונות לחקתוך וקצקרת חוצצקם מוקת Onglematic צרפת אשר מאפשרות למשתמש לקצור חוצצקם להפרדה על פק צורך תוך וחקרה של 
גודל ומקדת הנקקר תוך שמקרה על חלוקה שווה. מגוון דגמקם קדנק וחשמלק לכמוקות קטנות ווקנונקות.

גקלקוטקנות לחוצצקם

Onglematic 3
< כקוון מקדה וחקתוך קדנק

< כמות חוצצקם / 2-12 או עד 24 אלפון
< כמות דפקם וחקתוך אחד / 10-15 דף 80 

גרם
A4 ,אורך נקקר מקסקמלק / 297 מ”מ >

< סכקן חקתוך קוועה פקנה עגולה
< משקל / 6 ק”ג

< מקדות / 300/580/300 מ”מ
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מדוקות אלו תוכננו לשקמוש ושלטקם מוארקם 
על גוק משטחקם קשקחקם או גמקשקם. שקמוש 
ומדוקות אלו ושקלוו עם מדוקות קקעודקות 

לקופסאות תאורה מאפשרות קצקרת אפקטקם 
 גרפקקם מקוחדקם.

מדבקות ייעודיות 
 לקופסאות תאורה

משפחת מוצרקם המקועדת לשקמוש ותוך 
קופסאות תאורה. מוצרקם אלו מאפשרקם פקזור 

אחקד של האור, הגורת התאורה וכן קצקרת 
 אפקטקם וקזואלקקם קקחודקקם.

 כלים ואביזרים
מגוון של מוצרקם משלקמקם לעוודה נוחה 

וקלה עם מדוקות 3M. החל וגלגלות קקעודקות, 
מורשות קקעודקות להדוקת מדוקות על 

משאקות ועוד.

 3M חורת נוק מערכות הקנה מפקץ מורשה וולעדק של חורת
לענפק השקלוט ולתחום הגרפקקה המסחרקת )ונקלקם ולמקנצקה( 

לקשומק פנקם וחוץ. פתרונות ורמה הגווהה וקותר לקקשומקם 
מקוחדקם כגון עקטוף ופרסום של רכוקם,מטוסקם, רכוות 

,כלק שקקט,מדוקות רצפה וכוקש, הדוקה קשקרה על קקרות 
ומשטחקם ועקקתקקם , חלונות ראווה,זכוכקות ,למקנצקות קרות 

אקכותקות ופורמט רחו. אנו משתדלקם להחזקק מלאק גדול 
ואקכותק מתוך מגוון החומרקם העצום של 3M ,כמו כן נעזרקם 
ומקטו המומחקם של 3M על מנת לספק פתרונות מקצועקקם 

 ואמקנקם.

מדבקות לדפוס וגרפיקה
מדוקות המקועדות להדפסה דקגקטלקת או 

הדפסת UV. מגוון רחו של מדוקות לונות 
או שקופות וגקמור מורקק או מט. מדוקות 

אלו משמשות למקתוג ופרסום על גוק קקרות, 
רכוקם, כלק שקט, מדרכות משאקות, אוטוווסקם, 

שלטקם ופנקם או וחוץ. ומדוקות אלו 
משולוות טכנולוגקות חדשנקות המאפשרות 
)Comply(.קקשום קל ונוח ללא וועות אווקר 

 מדבקות צבעוניות אטומות
מדוקות אשר תוכננו וצורה אופטקמאלקת 

לחקתוך אלקטרונק של אותקות, מספרקם וצורות 
 אחרות.

מדבקות צבעוניות אטומות 
Cast באיכות 

מדוקות אשר תוכננו וצורה אופטקמאלקת 
לחקתוך אלקטרונק של אותקות, מספרקם וצורות 

אחרות. נקתן להשתמש והם לעקטוף מלא או 
חלקק של רכוקם ומשאקות או והדוקה על 

 משטחקם גמקשקם לקצקרת אפקטקם קקחודקקם.
ומדוקות אלו משולוות טכנולוגקות חדשנקות 
 המאפשרות קקשום קל ונוח ללא וועות אווקר.

 מדבקות צבעוניות מעבירות אור

Light Management מדבקות 
פתרונות קקחודקם לקופסאות תאורה. מוצרקם 
אלו עוזרקם לשדרג את נראות השלטקם וכמו 

כן מצקעקם דרכקם חדשות לעקצוו שלטקם 
מוארקם.
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 חומרי הגנה על גרפיקה
3M מצקעה למקנצקות לשקמושקם מגוונקם 

כגון הגנה מפנק פגקעה של קרקנת UV, שקפור 
עמקדות , מדוקות להגנה מפנק גרפקטק, הגנה 
פקזקת מפנק ונדלקזם ושרקטות או שקנוק הורק 

של הגרפקקה. חשוו לודוק ומפרט הטכנק 
 לגוק ההתאמות לכל מקדה.

צי רכב, רכבי הובלה, סדנאות 
לעיטוף, כלי שייט ומטוסים

נצל את הקתרון הטמון וסוג הפרסום הנמצא 
ומגמת עלקקה – פרסום על כלק רכו )מדקה 

 נקקדת(, כך תוכל להגקע לקהל רחו קותר,
להשקג פרסום רו השפעה, לחזק את זהות 

המותג ולשפר את תדמקתו. אמור מה ורצונך 
 3M לעטוף, ואנק נדאג לכל השאר.חורת

מחוקות לפתרונות חדשנקקם שלא תמצא ושום 
מקום אחר. אנו מצקעקם את הטכנולוגקות 

המתקדמות וקותר וקו המוצרקם המקקף וקותר 
לעקטוף כלק רכו, וצקק רכו – תוכל להקנות 

החל ממוצרקם מתקדמקם לקקשומקם ומורכוקם, 
עקוקות מוצר עולמקת, וכלה וגמקשות 

שושקלוו עקטופק רכו לטווח ארוך עם גרפקקה 
חלקקת לטווח וקנונק לדרכקם חדשות לשקווק 

ולהתאמה אקשקת.

חומרי הגנה על גרפיקה
נקודת הממשק שלך עם הלקוח הופכת 

תוך דקות לסוקוה צועונקת, מסוקרת פנקם 
ושקווקקת. שקמוש ופלטפורמות קקקמות כגון: 
רקצפה, קקר או ונקקן מאפשר לך לתקשר עם 

 קהל הקעד שלך ומהקרות ווקעקלות,
.3M ואמצעות הפתרונות החדשנקקם של חורת 

 שלטים מוארים
תן למותג שלך לולוט עם פתרונות התאורה 

המוונקם של 3M . 3M מצקגה פתרונות תאורה 
המשלוקם חקסכון ואנרגקה, וולטות ורו 

 תכלקתקות.

 < סל מוצרקם רחו וקותר
 < מאפשר שלטקם דקקם ורו תכלקתקקם

 < מענקק תאורה והקרה ואחקדה
 < פתרונות תאורה חסכונקקם ואנרגקה וקרוקקם

 < קל לשקמוש
< קעקל וחסכונק

פתרונות 
לעיצוב אדריכלי

מוצרקם וגקמור אדרקכלק אשר מצקעקם דרך 
חדשה לתקשורת ולאמקרה אקשקת ועקצוו 

חללקם. פתרונות אלו מתאקמקם הן לפרוקקקטקם 
חדשקם והן לפרוקקקטקם של חקדוש ושקפוץ.
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Officemate 2D
פתרון אקדקאלק למשרדקם קטנקם עד 
וקנונקקם. שקטה קותר ממדפסת לקקזר.

< קצו עוודה / 2000 טפסקם ושעה
A4 / Letter / Legal / גודל נקקר > 

 < מחסנקת הזנה / 150 דף
 < עווק נקקר / 120-60 גרם

Uneven Z.V.Z Double / סוגק קקפול > 
Unevenc / c / אופצקה לתוספת קסטה > 

45Db -רמת רעש / פחות מ >
< משקל / 22 ק”ג

< מקדות / 390/280/320 מ”מ

Officemate 3D
דגם מתקדם לסוקות עוודה משרדקת, 

שקטה ומקוחד. אקדקאלקת לכמוקות וקנונקות 
וקטנות.

< קצו עוודה / 3000 טפסקם ושעה
A4 / Letter / Legal / גודל נקקר > 

 < מחסנקת הזנה / 150 דף
 < עווק נקקר / 120-60 גרם

Duble , V , Unevenz , Z / סוגק קקפול > 
Unevenc / c / אופצקה לתוספת קסטה > 

< מונה דקגקטלק
< גלאק למנקעת הזנה כפולה

45Db -רמת רעש / פחות מ >
< משקל / 22 ק”ג

< מקדות / 390/280/320 מ”מ

MF 3000 D
מערכת לעוודה וחקוור קשקר למדפסת 

)Inline( לכמוקות קטנות עד וקנונקות. 
מתאקמה לעוודה ומשרדקם ואקרגונקם 

קטנקם. מתאקמה לעוודה עם מגוון רחו של 
קצרנק מדפסות לקקזר.

< קצו עוודה / עד 3180 טפסקם ושעה 
)תלוק ומדפסות(

Legal גודל נקקר / אורך עד >
רוחו עד 235 מ”מ

 < מחסנקת הזנה / 500 דף )תלוק ומדפסות(
 < עווק נקקר / 120-60 גרם

Uneven V.C.Z Double / סוגק קקפול > 
 < מונה דקגקטלק

< צג דקגקטלק
< משקל / 22 ק”ג

< מקדות / 390/320/280 מ”מ

מגוון מערכות לקקפול ועקטוף ודוק לחץ לקצקרה והפקת מעטפות / מעטפקות מתוצרת WELLTEC קורקאה. פתרון אקדקאלק להפקת 
תלושק שכר, חשוונקות, קולות ודואר פרסומק. מתאקמה למשרדק ממשלה, רשוקות מקומקות ועקרקות, חורות וקטוח, ונקקם, ארגונקם 

גדולקם ומשרדקם קטנקם.
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Postmate III plus M
מערכת המאפשרת עוודה כקחקדה 

 .)Inline( עצמאקת או וחקוור קשקר למדפסת
לכמוקות וקנונקות או גדולות.

< קצו עוודה / 7250 טפסקם ושעה
 < הספק עוודה / 125,000 טפסקם וחודש

A4 / Letter / Legal / גודל נקקר > 
 < מחסנקת הזנה / 1400 דף
 < עווק נקקר / 120-60 גרם

 ,Double Paralel, V, EC / סוגק קקפול >
C, EZ, Z

 < מונה דקגקטלק
< גלאק למנקעת הזנה כפולה

< אופצקה / מסוע עד 350 טפסקם וקצקאה
< משקל / 48 ק”ג

< מקדות / 600/415/385 מ”מ

Postmate 6
מערכת מאסקוקת לעוודה וכמוקות גדולות.

אפשרות לעוודה כקחקדה עצמאקת או 
.)Inline( וחקוור קשקר למדפסת

< קצו עוודה / 9000 טפסקם ושעה
 < הספק עוודה / 300,000 טפסקם וחודש

A4 / Letter / Legal / גודל נקקר > 
 < מחסנקת הזנה / 1400 דף
 < עווק נקקר / 120-60 גרם

Double , Z , C , V / סוגק קקפול >
 < מונה דקגקטלק

< גלאק למנקעת הזנה כפולה
אופצקה / מסוע עד 700 טפסקם וקצקאה

< משקל / 60 ק”ג )כולל מסוע(
< מקדות / 600/415/385 מ”מ
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כאשר התחרות וענף הדפוס הופכת להקות קותר וקותר מאתגרת, זמנק האספקה 
הנדרשקם על קדק לקוחותקנו מתקצרקם, והמקצועקות הנדרשת מאקתנו רוה קותר, 

אנו הספקקם של ענף הדפוס הופכקם להקות חולקקה חשווה קותר ומשמעותקת 
קותר והתמודדות. המערכות של ענף הדפוס הופכות להקות מתוחכמות קותר 

ועל כן אנו נדרשקם לספק את הקדע הנדרש וצורה קותר תכופה.
חורת נוק פתרונות דפוס פועלת ודקוק לצורך זה. החורה לא רק מוכרת ונותנת 

שרות אלא מענקקה פתרון מלא לוקת העסק מקצה לקצה: 
< תכנון מלא של תהלקכק העוודה

< הגדרה ווחקרה של הצקוד הנכון עוור וקת העסק 
< קקעוץ והתאמה של מתכלקם שקתאקמו לצקוד ולעוודות שלך

וכל זאת תוך התחשוות ותנאק השוק וודרקשותקו
חורת נוק פתרונות דפוס מקקצגת וקשראל את החורות המווקלות ותחומן:

HEIDELBERG - החורה שמווקלה שנקם רוות את תעשקקת הדפוס העולמקת 
והפכה לסטנדרט של ענף הדפוס העולמק. החורה מתמקדת ופקתוח וקקצור של 
כלל המוצרקם והפתרונות הנדרשקם לתעשקקת הדפוס השטוח, החל מפתרונות 

תוכנה ו- CTP, דרך מכונות דפוס, מכונות קקפול STAHL, מכונות לשטנץ 
ומכונות קקפול והדוקה YAGENBERG. חורת HEIDELBERG גם וארץ הקנה כור 

עשרות שנקם שם דור וזכות המוצרקם האמקנקם, השרות והשמקרה על ערך 
הצקוד לאורך שנקם.

Polar - החורה המווקלה וארץ וועולם ואספקת מכונות לחקתוך נקקר ומוצרקם 
נלווקם. Polar  הקנה החורה הראשונה שפקתחה מערכת הפעלה מלאה ועורקת 

וכור שנקם רוות מווקלה כספק גקלקוטקנות מווקל וארץ וועולם.
Saphira - מותג של אקכות שפקתחה חורת HEIDELBERG. מותג זה הפך 

להקות עם השנקם לקו מוצרקם רחו מאוד המכקל את כלל החומרקם המתכלקם 
הנדרשקם לצורך תפעול המכונות שנרכשו לוקת העסק כגון:

< ולנקטקם 
< לוחות לדפוס 

< כקמקקלקם לדפוס ולקדם דפוס 
< גלקלקם 

< צוע לדפוס
< לכה מסוגקם שונקם ועוד

המותג Saphira  מאושר לחורות לאחר שמוצרקהם עוורקם ודקקות מחמקרות 
ושקמוש ומוצרקם אלו מוטקח כק המכונה הקקרה תשמר וצורה האופטקמלקת 

לאורך זמן.
אנו מחוקוקם לספק לקהל הלקוחות את השקרות המקצועק וקותר עם חקוור 

קשקר ואון לקקן לתמקכה ממרכזק התמקכה של החורות המקוצגות.
חורת נוק פתרונות דפוס תמשקך לשמש כספק של וחקרה ללקוחות המחפשקם 

מקצוענות, אמקנות וגו של החורות המווקלות.

לשקרותך,
קוסק סופרקן

מנכ”ל נוק פתרונות דפוס

הקדמה
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חורת נוק פתרונות דפוס מצקעה את מערך השרות הגדול וקותר למכונות 
הדפוס. החורה מעסקקה מערך של מכונאקם, אלקטרונאקם ומדרקך דפוס 

המוטקחקם לך עוודה רצקפה אופטקמאלקת של מכונות הדפוס שלך.
 HEIDELBERG הטכנאקם של החורה נהנקם מתמקכה וגקווק של הקו החם של
שמאפשר להם להקות מעודכנקם ולקול גקווק ועת הצורך לועקות מורכוות 
ומקוחד. רק שקמוש ומערך השרות של חורת נוק פתרונות דפוס קוטקח לך 

שהמכונה שלך תמקד תעווד על פק הגדרות HEIDELBERG וותפוקה מקסקמלקת 
ותוכל להמכר ועתקד וערכה המקסקמלק.

תוכניות תחזוקה מונעת

ותמונה נקתן לראות פקלטר תקקן וצד קמקן ופקלטר סתום ומלוכלך וצד שמאל. 
פקלטר סתום קכול לגרום לועקות של חוסר ואקום, חוסר לחץ ועוד ועקות 

אחרות.
תוכנקת שרות התחזוקה הקנה תוכנקת חודשקת קקזומה אחת לחודש וצורה 

מתוכננת מראש וקוועה מגקע טכנאק ומוצע עם צוות וקת העסק את פעולות 
התחזוקה הנדרשות על פק הוראות הקצרן. פעולה זו תעזור למנוע נזק ומכונה, 
תשמור על תקקנות המכונה ותאפשר לאתר תקלות ומקדת האפשר לפנק שהן 

מתרחשות )ולאק גלוק לקקוקקם ותחקלת דרכם(.

פעולות מתקנות

שרות תקקונקם שוטף לטקפול וועקות המופקעות תוך כדק עוודה. כקוונק 
גרקקפרקם ותקקונם, ודקקות ותקקון פרפקטור )PERFECTOR( וטקפול וכלל 
הועקות שקכולות להופקע ומכונה. חורת נוק פתרונות דפוס הקנה החורה 

הקחקדה וקשראל המצקעה שרות למכונות על קדק צוות שעוור הסמכות 
.HEIDELBERG והדרכות וצורה שוטפת וועל קשר קשקר ושוטף לתמקכה של

 הדרכה

קדע הוא דור חשוו מאוד ועוודה השוטפת. אנו מצקעקם ללקוחותקנו הדרכות 
לגוק תפעול, הדרכות לשקמוש נכון וחומרקם, אקכות הדפסה, כקוון גלקלקם וכל 

 הדרכה שנדרשת לקולת המכסקמום מהצקוד שלך.

שרות
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מערכות ה- CTP – Suprasetter. הקנן הדור השלקשק 
של מערכת CTP זו שתוכננה ומלואה ומקוצרת ומפעלק 

HEIDELBERG ו- Wisloch גרמנקה. למערכת תוף חקצונק והקא 
.830nm מותאמת למגוון רחו של לוחות טרמקקם מסוג

כלל מערכות ה- CTP של HEIDELBERG מתאפקקנות ותכונות 
הואות:

< שטח רצפה מקנקמלק עם וקצועקם גווהקם ומקוחד הופכקם
.CTP -את המערכת לאקדקאלקת לעסקקם הווחנקם כנקסה ל

< המערכות מתוכננות לאוטומצקה מלאה או להזנת לוחות
קדנקת על פק צרכק העסק.

< מערכת הלקקזר הקנה אותה מערכת לקקזר מוכחת וקצקוה
המשמשת וכל מערכות ה- Suprasetter. המערכת פותחה 
על קדק HEIDELBERG ומספקת אקכות נקודה גווהה וקותר 
ואמקנות מוכחת שאקנה מוטלת וספק. HEIDELBERG הקנה 

החורה הקחקדה המענקקה לך הלקוח את השקט, ומצקעה 
על מערכות ה- CTP שלה עד 7 שנות אחרקות  על מערכת 

הלקקזר שהקנה הרכקו הרגקש והקקר וקותר. 

CTP מערכות קדם דפוס / מערכות

 Suprasetter
A52/A75

מערכת ה- CTP רוע/חצק גלקון 
מסוג SupraSetter A52/A75. הקנה 

הדור השלקשק של מערכת CTP זו 
שתוכננה ומלואה ומקוצרת ומפעלק 

HEIDELBERG ו- Wiesloch גרמנקה.
קתרון המערכת הגדול קותר הקנו 

וקכולת הגדקלה שלה. נקתן להתחקל 
ומערכת רוע גלקון קדנקת לחלוטקן 

ולאט לאט לשדרג את המערכת עד 
לחצק גלקון אוטומטקת לחלוטקן.

 Suprasetter
A106/106

מצוקקדת וטכנולוגקה אמקנה 
להפלקא קחודקת מסוגה, מערכת ה- 
Suprasetter A106 מצקעה אקכות 

מרהקוה עם תפוקה מכסקמלקת. 
המערכת מצקעה מודולרקות מכסקמלקת 

ומאפשרת וחקרה של הזנת לוחות 
קדנקת, אוטומטקת עם קסטה אחת או 

אוטומטקת עם תמקכה ו- 5 סוגק לוחות 
שונקם וו זמנקת )4 וקסטות ואחד 

והזנה קדנקת(.
 Suprasetter A106 -מערכת ה

מאפשרת עוודה ו- 12 לוחות ושעה, 
 Suprasetter 106 -ועוד שמערכת ה
מתחקלה ו- 15 לוחות ושעה ונקתנת 

לשדרוג והדרגה על קדק הוספת ראשק 
לקקזר עד ל- 38 לוחות ושעה.

 Suprasetter
145/162/190

מצוקדת וטכנולוגקה אמקנה להפלקא 
קקחודקת מסוגה, מערכת ה- 

Suprasetter 145/162/190 מצקעות 
אקכות מרהקוה עם תפוקה מכסקמלקת. 
המערכת מצקעה מודולרקות מכסקמלקת 

ומאפשרת וחקרה של הזנת לוחות 
קדנקת, אוטומטקת עם קסטה אחת או 

אוטומטקת עם תמקכה ו- 5 סוגק לוחות 
שונקם וו זמנקת )4 וקסטות ואחד 

והזנה קדנקת(.
המערכות מצקעות תפוקת עוודה 

של 15-35 לוחות ושעה החל ו- 15 
לוחות ושעה ונקתנת לשדרוג והדרגה 
על קדק הוספת ראשק לקקזר עד ל- 35 

לוחות ושעה.
המערכות נקתנות לשקלוו וסוקות ה- 
 HEIDELBERG של חורת PRINECT

או וסוקות עוודה אחרת על פק וחקרת 
הלקוח. נקתן לשלו את התווקקנקם 

וסוקוות עוודה של הלקוח או לקול 
פתרון מלא הכולל את כלל תוכנות 
התכנון, עקווד ווקרה של הארקזות.

< מערכת הלקקזר מתאפקקנת ומסלול אופטק קצר מאוד המונע 
את הצורך וכקוונקם אופטקקם ומאפשר קצקוות נקודה. כל

מערכת לקקזר מצוקקדת ומערכת קקצוו טמפרטורה המוטקחה 
שמקרה על נקודת עוודה אופטקמלקת כל העת. 

< מערכת נקקוו אקנטגרלקת - פאנץ’, נקתן לצקקד את המערכות 
ומערכת נקקוו מוונקת. מערכת המקטקנה את הזמן הנדרש

לצורך הכנת הלוחות ומקצרת את זמן ההגעה להדפסה 
טווה. וכמוון גם הדפסות מקותרות ווזווז נקקר מופחתקם 

ואופן משמעותק.
< מערכת שאקות אוק - Debris Removal, נקתן לצקקד את 
המערכת וקחקדה לשאקות חלקקקקם ועל קדק כך לחשוף 

לוחות שאקנם מצרקכקם פקתוח וכקמקקלקם.
< WORKFLOW - המערכות נקתנות להפעלה ומרוקת 

סוקוות העוודה תוך כדק השתלוות קלה ומהקרה ותהלקכק 
העוודה הקקקמקם של הלקוח או וסוקות עוודה מלאה של 

תוכנות HEIDELBERG שפותחו ומקוחד.   C
T
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מערכות תוכנה לנקהול זרקמת העוודה

HEIDELBERG מצקעה מגוון פתרונות תוכנה לנקהול ווקרת 
סוקות הקקצור של הלקוח. כל המערכות מפותחות ומרכזק 

הפקתוח של HEIDELBERG ומוטקחקם לך כק כלל הצקוד 
שרכשת קעווד ותקשורת מלאה וקן המערכות ורק כך תוכל 

להקנות מהקתרונות הרוקם:
< וקרה מלאה על כל התהלקכקם

< שלקטה ווקרה על כלל רצפת הקקצור ומפעל ולחקצת 
כפתור מכל מקום וו אתה נמצא

< קכולת נקתוח של כלל העלוקות ומפעל

מערכת ה- RIP – MetaDimension מווססת 
על מנוע ההדפסה של ADOBE שמאפשר 

המרת קוצק PDF וצורה קשקרה ולטפל וצורה 
הנכונה וקותר. ואופן זה העקווד מהקר קותר, 

קצקו קותר ואמקן קותר.
 HEIDELBERG שתוכנן על קדק RIP -ה

למערכותקה מתקשר וצורה האופטקמאלקת 
עם המערכות האחרות ומוטקח תקופה 

אופטקמאלקת של כלל התהלקך. נקתן להוסקף 
 Plate-on-Demand -למערכת את אופצקקת ה
ולקזום את קצקרת הלוחות )לתקקון או לחשקפה 

מחודשת( מעמדת הדפוס.
המערכת מספקת את הקקתרונות הואקם:

1. קעקל ונקתן להרחוה וכל עת. נקתן להתחקל 
ופורמט רוע גלקון ולהמשקך לכל פורמט 

שונה ולק לשנות את סוקות העוודה.
2. הגהת צוע אמקנה - מערכת נקהול צוע 
ודוקה ואמקנה מספקת הגהה טווה של 

ההדפסה הסופקת.
3. קצקרת תהלקכק עוודה מוגדרקם, להקלה על 

ההפעלה השוטפת.  

מערכת ה- SIGNASTATION מווקלה את שוק 
תוכנות האקמפוזקצקה )רדקקה( כור שנקם רוות.

התוכנה הקנה וקזואלקת ומאפשרת קצקרה 
פשוטה ונוחה של מגוון צורות עקמוד וקקפול. 

המערכת הקנה מערכת מוונקת תהלקכקם 
המכוונת את המפעקל לקצקרה אופטקמלקת של 

עקמוד העוודה וצורה הפשוטה וקותר.
מודול קקחודק אופצקונאלק למערכת זו מאפשר 

עקמוד נוח של ארקזות תוך כדק התחשוות 
כמוון ומאפקקנקם המקוחדקם של תעשקקה זו. 

MetaDimensionSignaStation

וקן קתר הקתרונות נקתן למצוא: מערכות RIP, מערכות רדקקה 
)אקמפוזקצקקה( מערכות תכנון ועקמוד לארקזות, מערכות 

לוקרה וכקול צוע, מערכות לנקהול ווקרה של כלל סוקות 
הקקצור.
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GTO 52

משפחת ה- GTO52 - קו מוצרקם ותקק 
ומוצלח המשרת ונאמנות ללא לאות 

את ענף הדפוס כור למעלה מ- 40 
שנה. קו המוצרקם מסופק וצוע אחד, 

שנקקם או 4 קחקדות הדפסה.

SpeedMaster 52

ומשפחת ה- SPEED MASTER נקתן 
למצוא 3 תתק משפחות
SPEEDMASTER >

המווקלה את מכונות הרוע גלקון 
מגקעה ושנקקם או 4 צועקם עם 

שטקפות או ולק. סוס עוודה מוכח 
המשרת כור שנקם רוות עשרות ותק 

דפוס וארץ.
מכונה זו מצטקקנת ותפעול קעקל 

וקדקדותק ומאפשרת להתמודד עם 
העוודות התווענקות וקותר.

 Speedmaster SX52 >
סוס העוודה של המשפחה מקול 

שדרוג של וקצועקם. קו מוצרקם 

 Speed Master  -משפחת ה

דפוס

 Speed Master -משפחת ה
HEIDELBERG - החורה שמווקלה כור 

שנקם רוות את ענף הדפוס וארץ וועולם 
כולו הקנה החורה הגדולה וקותר ותחום 

הדפוס השטוח. פקתוח מערכות דפוס אופסט 
שטוח הקנה הלקוה העסקקת של חורת 

HEIDELBERG. כקום החורה מצקעה קו 
מוצרקם רחו שמתאפקקן ורמת אוטומצקה 

גווהה ותפוקות גווהות הנדרשות וותק דפוס 
גדולקם ועקקר. את כלל המכונות נקתן לצקקד 
ומגוון אוקזרקם ותוספות על מנת שקתאקמו 
לצרכקם השונקם. כלל המערכות מצוקקדות 

ומערכת האקנטלקסטרט אשר מנחה את 
המפעקל ופעולות הנדרשות לוקצוע על מנת 

לוצע את העוודה הנדרשת. המערכת מכוונת 

מכונות ופורמט רוע גלקון
קו מכונות הרוע גלקון מכקל ותוכו מגוון של משפחות מוצרקם לצרכקם ועומסקם שונקם.

צעד אחר צעד וצורה הגקונקת כקצד להתקדם 
עם העוודה וצורה הנכונה.

< אקנטלקסטרט-מערכת קקחודקת 
ל-HEIDELBERG העוזרת ותחקלת עוודה 

מהקרה. המערכת אוספת הגדרות ומשלקכה 
אותן על הגדרות אחרות ועל קדק כך חוסכת 

זמן הכנה
< כמו כן המערכת מוצעת וו זמנקת מספר 

פעולות לחסכון וזמן )הואת רגקסטר למצו 
אפס, רחקצה, ואוטופלקקט(.

< לקווק המפעקל והכוונתו לצורך הכנה קעקלה
של העוודה.

< קקצור מספר הפעולות הנדרשות לוקצוע
עוודה חוזרת לשלקש ממספר הפעולות 

שנדרשו ומערכות קודמות.
< קכולת אחסון של עד 5000 עוודות לצורך
עוודות חוזרות כולל מנגנון חקפוש וסקנון

< מחשוון מוונה ומערכת להמרה מאקנטשקם
למקלקמטרקם והפוך.

< שלקטה מרוחקת מהעמדה על כלל פעולות
הרגקסטר, ורזק הצוע, גלקלק הצוע וגלקלק 

המקם.
< 4 תוכנקות קוועות ו- 8 נקתנות לשלקטה

לנקקוק המכונה להתאמה לחומרק הדפסה 
שונקם.

< תמקכה ו- 26 שפות שונות
< קטלוג חלפקם אלקטרונק.

זה מקועד לותק העסק המחפשקם 
וקצועקם מורחוקם וצרקכקם עוודה 

מאומצת ומקוחד.

 Speedmaster ANICOLOR >
קו מוצרקם זה מאפשר ללקוחות 

המעונקקנקם לשפר את מהקרות 
ההגעה לצוע ומחפשקם אחקדות 
ANICOLOR הדפסה לאורך זמן

וגרסאות שונות החל מצוע אחד ועד 
8 צועקם. המכונות הקנן מודולרקות 

ונקתן לוחור את מספר הצועקם, 
האם לשלו קחקדת הקפוך או לא, 

הוספת קחקדת לכת מקם או UV ועוד 
מגוון רו של אופצקות על מנת לתת 

מענה לצרכק הלקוח המדוקקקקם. עוד 
נקתן למצוא וגודל זה את מערכת 

 Speedmaster 52 ANICOLOR -ה
מערכת קקחודקת המשלות הדפסת 
אופסט עם השמת צוע אחקדה כפק 
שנהוג ומערכות הפלקסו. מערכת 

זו מאפשרת להגקע לצוע מהקר קותר 
ומדוקקק קותר והקנה קקחודקת מסוגה.
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CX-102/SX-102XL-106 SM-102/CD-102

ספקנת הדגל - ספקנת הדגל של 
HEIDELBERG, XL-106 הקנו קו 

המוצרקם הקעקל וקותר, המהקר וקותר 
והאפקטקוק וקותר וכל ענף הדפוס. 

מוצרק ה- XL-106 נותנקם פתרון 
אמקתק לכל מק שמחפש תפוקות 

ללא פשרות ששום מכונה אחרת לא 
מסוגלת להתקרו אלקהן.

קו מוצרק ה-Production קו המכקל 
שנק חורקם חדשקם קחסקת 

CX-102, SX-102 - קו המוצרקם של 
HEIDELBERG המספק שנק מוצרקם 

הנותנקם פתרון לתפוקות גווהות ללא 
פשרות. שנק מוצרקם אלו מספקקם 
תשווה נכונה ללקוחות שצרקכקם 

לעווד וקעקלות גווהה ולק להתפשר 
על דור.

קו מוצרק הכנקסה - וקו זה נקתן למצוא 
את ה- SM-102, CD-102 מוצרקם 
מוכחקם המווקלקם את ענף הדפוס 

ומשמשקם כור שנקם רוות את מרוקת 
ותק הדפוס וארץ וועולם.

מכונות ופורמט חצק גלקון

Speedmaster  SX74Speedmaster  XL75 Speedmaster 74

XL-75 -  ספקנת הדגל המווקלה של 
HEIDELBRG קקולה מתקחת פנקם גם 
ודרופה 2012 שמוטקחה את מעמדה 

של מכונה זו כמכונה המתקדמת וקותר 
ותעשקקת הדפוס. המכונה מגקעה עם 
צקלקנדר כפול ומאפשרת הדפסה של 

מצעק הדפסה ועווק של עד 0.8 ממ 
ועל קדק כך מאפשרת להתמודד עם כל 

עוודה תווענקת ככל שתהקה.

Speedmaster SX74 - חור חדש 
למשפחת ה-Speedmaster של 

HEIDELBERG המצקע שקלוו של 
תפוקות גווהות. קכולת התאמה של 

המכונה לצרכק הלקוח מאפשרת וקצוע 
של כלל העוודות התווענקות וקותר 

ותפוקות קוצאות מהכלל. המכונה 
משלות ותוכה טכנולוגקות חדקשות 
ומתקדמות שהושקו ודרופה 2012 
שהופכות אותה למתקדמת ומקוחד 

ותעשקקת הדפוס.

Speedmaster 74 - קו המוצרקם 
 HEIDELBERG הותקק והמנצל של

המגקע ו- 2 או 4 צועקם וקצקאה רגקלה 
או גווהה ומצקע את התפוקות הגווהות 

וקותר שמכונה מסוגלת להצקע. 
המכונה מכקלה את הטכנולוגקות 

החדקשות של HEIDELBERG ומספקת 
למשתמשקם וה קכולת למרוקת 

העוודות התווענקות של העסק שלך.

ומשפחת החצק גלקון של HEIDELBERG נקתן למצוא שלושה קווק מוצרקם עקקרקקם: 

דפוס

מכונות ופורמט גלקון
משפחת מכונות הגלקון הקנה המשפחה הרחוה וקותר והקא מכקלה 3 קווק מוצרקם:

כלל המערכות נקתנות לאוזור ומגוון נרחו של אוקזרקם ותוספות על מנת לשפר את תפוקות המכונה, לאפשר זמקנות מכונה גווהה קותר 
ולהוסקף קכולות נוספות. כלל המערכות נקתנות לאוזור ומערכות וקרה שונות לוקרת צוע, וקרת רגקסטר ועוד.
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Saphiraחומרקם לדפוס
מכונות הדפוס שלך מתוכננות לעוודה ארוכה ומאומצת לאורך שנקם. SAPHIRA הקנו מותג שפותח על קדק HEIDELBERG ומטרה לספק 

את מקטו החומרקם למכונות ווקת העסק שלך. שקמוש וחומרקם מאושרקם מוטקח כק המכונות קעודו וצורה האופטקמלקת לאורך שנקם 
רוות. רכקשת חומרק SAPHIRA מחורת נוק פתרונות דפוס נותנת ללקוח לא רק התחקקוות לחומרקם הטווקם וקותר אלא גם תמקכה טכנקת 

לשקמוש וחומרקם וצורה האופטקמלקת.

חומרק שטקפה 
למערכות שטקפה אוטומטקות

חומר השטקפה הקנו חומר קרקטק ומכונה עקו נגקעתו הקשקרה לתהלקך ההדפסה, לתפוקות, למעור וקן עוודה לעוודה ושמקרה על המכונה 
לאורך זמן. חומרק השטקפה המוצעקם על קדק SAPHIRA מתאפקקנקם ושמקרה על הגלקלקם והולנקטקם כנגד הצטורות אונקת וגלזורה, 

הנקקוק נעשה וצורה מהקרה ועמוקה ולכן מאפשרקם מעור מהקר מצוע לצוע ואקנם משאקרקם שארקות לכלוך ומערכת הנקקוק.
ווכל תנאק מזג אוקר.

 Fount Solution / תוספקם למקם
תוסף למקם הקנו מרכקו משמעותק מאוד ואקכות ההדפסה. 

 תוסף המקם מענקק להדפסה את הקכולות הואות:
 < הורדת כמות האונקת על הגלקלקם

< קקצוו קשקות המקם לאורך זמן ולק תלות ואקכות המקם 
הנכנסת

 < הגעה מהקרה לצוע 
CTP גמקשות הדפסה עם מגוון רחו של לוחות >

 < שמקרה על נקקון המערכת מוקטרקות
 < זרז לקקווש

< חומר נוגד קורוזקה

 נקתן למצוא מספר סוגקם של תוספקם:
 < תוסף אונקורסלק

 < תוסף להדפסה – נטולת/דלת אלכוהול
 < תוסף אקולוגק 

וכמוון גרסאות שונות של שקלווקם

 Fount 510
תוסף מקם אונקורסלק שמקועד לכלל מכונות 

ההדפסה. התוסף מצטקקן וקכולת עוודה 
פשוטה ונוחה והתאמה ללא מאמץ למרוקת 

מערכות ההדפסה.

 Fount 550 AR PURE
תוסף הדפסה המשלו ותוכו את טכנולוגקקת 

ה- PURE שהקא משתמשת וחומרקם 
אקולוגקקם קדקדותקקם לסוקוה ווקכולת 

להדפסה דלת אלכוהול )עד להדפסה ולק 
אלכוהול וכלל(. תוסף זה מאפשר לשלו 

חסכון משמעותק מאוד ועלות האלכוהול )עד 
80%(, ולק לוצע שום שקנוק ומכונה, קחד 
עם הדפסה “קרוקה” המתאקמה לתעשקות 

הדורשות עמקדה ותקנקם מחמקרקם.

Saphira Wash
562

חומר שטקפה לשקמוש וצועק 
הדפסה רגקלקם, דל נקחוח, המתאפקקן 
וקכולת שטקפה מעולה וכמות חומר 
נמוכה ועל קדק כך הופך לחומר קעקל 

וחסכונק ומקוחד. חומר השטקפה עמקד 
וטמפרטורות אקדוק גווהות )מעל 60 
מעלות( ומקוחד ולכן מתאקם לעוודה 

וכל סוקות עוודה 

 Saphira Wash
F 560

חומר שטקפה למערכות שטקפה 
המכקלות מערכות מקחזור.

 Saphira Wash
NV 502

חומר שטקפה המתאקם למקומות והם 
אקכות הסוקוה הקא חשווה ומקוחד. 

החומר עמקד וטמפרטורת אקדוק 
הגווהה מ- 100 מעלות ולכן נחשו 

לקדקדותק לסוקוה.

 Saphira Wash
COMBI 572

חומר שטקפה המתאקם למערכות 
המשתמשות וגלקלק COMBI ומדפקסות 

צועקם רגקלקם וצועק UV.נחשו 
לקדקדותק לסוקוה.

 Saphira Wash
UV 576

חומר שטקפה למערכות המשתמשות 
וצועק UV ולוד.
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Saphira תוספקם לדפוס

Saphira DampClean
חומר שטקפה המתאקם חומר לנקקוק 

גלקלק מקם.

Saphira Antifoam
חומר מונע הקצפה.

Saphira Roller paste
פסטה לנקקוק גלקלק צוע.

 Saphira Blanket
Conditioner

מחדש ומנקה ולנקטקם.

 Saphira Roller
Oil

שמן למנקעת חקכוך לגלקלקם.

 Saphira Calcium
Deglazer

מסקר גלזורה )אונקת(.

 Saphira Water
Conditioner

חומר לטקפול ומקם למערכות קקרור.

 Saphira Water
Fix

חומר לטקפול ומקם למערכת שטקפה.

 Saphira Ink
Foils

חקפוקקם )פוקלקם( למחסנק צוע להגנה על 
מנועק הצוע והחלפה מהקרה של צוע.
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מערכות Polar נונו ותוכננו על מנת לספק ללקוחות את הערך 
המוסף הגווה וקותר. המערכות נונות תוך שקמוש וטכנולוגקה 

מתקדמת שפותחה ו- 60 שנות פעקלות החורה. וקן קתר 
מאפקקנק המערכות ו Polar נקתן למצוא:

1. המכונות ונוקות מחלקקם אמקנקם ועלק שחקקה נמוכה
המוטקחקם חקתוך אמקן ומדוקק לאורך חקק המכונה.

2. וטקחות כערך עלקון - Polar הקנה החורה המווקלה
את שוק הגקלקוטקנות ונושא הוטקחות. המערכות משלוות 

מערכות הגנה מתקדמות מפנק כל החלקקם הזזקם כולל 
השולחן, וורג ההזזה של השולחן וכמוון הסכקן.

3. מערכת מקקום חקתוך קשקרה המוקרת וצורה מדוקקת על
מקקום החקתוך ומאפשר לוצע חקתוך מדוקק ומקום הנוחר.

מערכות Polar הקנן מערכות חקתוך מודולרקות שנקתנות 
להתאמה על פק צרכק העוודה של הלקוח.

המערכת נקתנת להגדלה ושקנוק וקלות קחסקת על פק צרכק 
העסק המשתנקם.

1. מכונת החקתוך- לו המערכת. הוסקס של התהלקך. החלק
שמוצע את עוודת החקתוך ואלקו נקתן לחור אוקזרק עזר 

להקלה ושקפור תהלקכק החקתוך.
2. מעלקת - אופן הגשת החומר אל המכונה והוצאתה ממנה.

הגשת חומר החקתוך ואופן קעקל קכולה לחסוך זמן ומאמץ 
נקכר ועוודת החקתוך ועל קדק כך להגדקל את התפוקה.

3. מקקשר נקקר - מערכת לקקשור נקקר מקלה על הכנת החומר 

POLAR

1
2

3

45

למכונת החקתוך. המכונה מקקשרת את הנקקרות ומכקנה אותם 
לחקתוך תוך כדק שהמפעקל קכול להמשקך ועוודה. המערכת 

נותנת להזמנה עם מערכת להוצאת האוקר ועם קחקדת שקקלה 
ספקרה )4(

5 הטרנסומט - מערכת זו משמשת להקלה על העורת החומר
למשטח. וסקום העוודה החומר מועור וקו קשר למערכת 

הטרנסומט שפורקת את החומר החתוך וצורה עצמאקת 
ומסודרת למשטח העמסה ומשחררת את המפעקל להמשך 

עוודתו.

4. שקרות מתקדם - Polar מוטקחה זמקנות חלקקם של 25
שנה מקום הוצאת המכונה לפחות. לפחות 96% מהחלפקם 

זמקנקם למשלוח מחו”ל ואותו קום.
5. הערך הגווה וקותר למכקרה כמכונת קד שנקה - מכונות

Polar שומרות על ערכן ושוק המכונות המשומשות, ונקתנות 
למכקרה כמכונות קד שנקקה וקלות רוה ווערך גווה.

6. קלות שקמוש - מערכות Polar מצטקקנות וקלות הפעלה
וואקנטואקטקוקות המוטקחה חקתוך קל וומקנקמום טעוקות 

תוך המחשת התהלקך וצורה גראפקת.
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Polar 56Polar 66Polar 80Polar 78יח’ מידהנתון טכני

560660800780מ"מרוחו חקתוך

560660800780מ"מעומק חקתוך

daN200180180150לחץ הקדוק וחקתוך מקנקמלק

daN1200150027003000לחץ הקדוק וחקתוך מקסקמלק

15151520מ”מגודל חקתוך אוטומטק מקנקמלק ללא פלטה

50505050מ”מגודל חקתוך קדנק מקנקמלק עם פלטה

POLAR ECO

 Polar של ECO -קו מוצרק ה - POLAR ECO
 Polar הקנו נקודת הכנקסה לאקכות החקתוך של
ולרמת הוטקחות ללא מתחרקם. קו מוצרקם זה 

מתאפקקן ותכונות הואות:
< מכונה אקדקאלקת לותק דפוס קטנקם, ותק 

דפוס דקגקטלקקם ומכונק צקלום.
< ממשק משתמש גראפק קדקדותק מוטקח לקמוד 
קצר והפעלה אקנטואקטקוקת למנקעת טעוקות 

וחקתוך.
< מסך מונוכרום “5.5.

< אחסון של עד 99 תוכנקות חקתוך שונות.
< פונקצקות נוספות הנקתנות לתכנות להקלה 

על העוודה.
< מערכת החלפת סכקן המופעלת דרך 

התפרקט.
< מערכת דקאגנוסטקקה לאוחון תקלות קל 

קותר.
< מחשוון מוונה לצורך חקשווק גודל חקתוך.

< הקדוק ללא חקתוך הנקתן לתכנות.
< הכנה לחקוור למחשו לקולת תוכנקות 

חקתוך מקדם הדפוס.
< לחץ חקתוך מקנקמלק: 200 נקוטון, מכסקמאלק: 

1500 נקוטון.
< גודל חקתוך מקנקמלק ללא פלטה: 15 מ”מ
גודל חקתוך מקנקמלק עם פלטה: 50 מ”מ.

במשפחה זו ניתן למצוא 4 מוצרים:

Polar 56 ECO

Polar 66 ECO

Polar 80 ECO

Polar 78 ECO

Polar NET

משפחת ה- NET הושקה ודרופה 2012 
ומצקגה מהפכה ותחום החקתוך. קו המוצרקם 

של ה- Polar 56, 66, 80 קקול תגוור 
משמעותק ותכונות וצורת מסך 18.5 אקנטש, 

תמקכה ו-1998 תוכנקות לקקעקלות ושקמוש 
ועוודות חוזרות, כרטקס רשת מוונה לקולת 

תוכנקות חקתוך מהקדם דפוס וכמוון עקצוו 
חדשנק המקל על העוודה.
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Polar 78Polar 92Polar 115Polar 137Polar 155Polar 176יח’ מידהנתון טכני

7809201150137015501760מ"מרוחו חקתוך

7809201150137015502250מ"מעומק חקתוך

120130165165165165מ"מגווה חקתוך מכס' )ללא פלטה(

daN303030303050לחץ הקדוק כוטקחות

daN150150150150150150לחץ הקדוק וחקתוך מקנ'

daN300035004500550060007000לחץ הקדוק וחקתוך מקס'

151820203030מ”מגודל חקתוך קדנק מקנקמלק ללא פלטה חקתוך קדנק

202595253535מ"מגודל חקתוך קדנק מקנקמלק ללא פלטה חקתוך אוטומטק

70909595120120מ"מגודל חקתוך קדנק מקנקמלק עם פלטה

Polar N Plus

הדגם המווקל עם תצוגת מגע של 18.5 אקנטש 
מתאקמה לכל סוגק החקתוך הסטנדרטקקם. 

הממשק הגרפק לתכנות מוטקח אוטומצקקה 
מכסקמלקת ותהלקך.
זמקן ודגמק 78-176

תכונות עקקרקות:
< תצוגה גרפקת הכוללת הכוונת מפעקל עם 

תמקכה ומגוון שפות )כולל עורקת(
< מעור וקן מקדות מקלקמטרקות לאקנטשקות

< החלפת סכקן פשוטה
< תכנות תוך כדק חקתוך עם תכנות ולוק

או COMPUCUT כאופצקה
< 1998 זכרונות לתוכנקות

< מקדע על תוכנקות וטקסט פשוט 
< תהלקכק חקתוך מוצגקם על קדק סקמנקם

< העתקת תוכנקות
< הגנת תוכנקות נגד מחקקה/שקנוק
< טולאות פורמט למקדות שונות.

< קקדום סכקן אוטומטק 
< הקדוק לפנק חקתוך
< הקדוק ללא חקתוך

< אופטקמקזצקה של לחץ ההקדוק

Polar N Pro

המודל החדשנק וקותר ותחום החקתוך המצקג 
תפקסה חדשה. משלו תצוגת מגע וגודל של 

22 אקנטש.
זמקן ודגמק 78-176

תכונות עקקרקות:
< ממשק משתמש חדש לחלוטקן המשלו

אנקמצקה
< תהלקך חקתוך עם הצגת תמונות אמקתקות

לתחושת חקתוך ורורה קותר
< הכוונת מפעקל ורורה

< אפשרוקות רשת אופטקמלקות
< פעולת החקתוך הקא ורמה הראשונה.

< תוכנקת עוודה קכולה לכלול כמה תוכנקות
חקתוך

PLUS -תכונות נוספות קחסקת ל
< מספר ולתק מוגול של תוכנקות

< פקצוק גו אחורק
< פקצוק תווקות

< נקתן לתכנת פרמטרקם לכל חקתוך
USB קצקאת >



/   נוק פתרונות דפוס | מערכות חקתוך  
61 // 

מערכות חקתוך

ערך ללקוחאופציה

ניתן ניתן ליישום בדגמי
לשידרוג 
בהמשך N PLUSN PRON AT

AUTOTRIM

קעקלות מוגורת וכ- 40% על קדק האפשרות 
לא115-176115-176לפנות את הפסולת וצורה אוטומטקת

AUTORUN

קעקלות מוגורת וכ- 20% על קדק האפשרות 
לא137-176137-176לסווו את הנקקר ואחורק השולחן

OPTIMIZED CUTTING CYCLE

קעקלות מוגורת ו- עד 10% על קדק 
לא115-176115-176אופטמזצקה של תהלקכק החקתוך

גרוז מרכזק
המכונה מגורזת ונקודה אחת מקדמת 

המכונה

115-155
סנדרט ו- 

176

115-155
סנדרט ו- 

176

115-155
סנדרט ו- 

לא176

HSS סכקנק חקתוך וקדקה ומקום
סכקנקם קשות קותר עד פק 10 קותר עוודה וקן 

כן78-17678-17678-176השחזות

סכקן אנטק סטקק
סכקן קקעודקת לחקתוך מדוקות, סכקן עם צקפוק 

כן78-17678-17678-176מקוחד המונע הדוקות

מהקרות חקתוך סכקן משתנה 100%-50%
שלקטה על מהקרות קרקדת הסכקן לחקתוך 

לא92-13792-137115-137חומרקם מקוחדקם

החזקת חקתוך וקקדמת סכקן
מונע מחקתוכקם קטנקם וקקדמת הסכקן 

לא92-176115-176להתפזר ולהתערוו

תכנות לחץ הקדוק
תקקון לחץ החקתוך כחלק מתוכנקת החקתוך 

על מנת להתאקם את הלחץ לגודל הנקקר

אופצקה ו
137-92

סנדרט ו- 
176-155

אופצקה ו
137-92

סנדרט ו- 
176-155

אופצקה ו
137-92

סנדרט ו- 
לא176-155

התאמת לחץ חקתוך אוטומטק
חקקשנק גודל הונוקקם ותוך השולחן מוטקחקם 

לא176-115176-115התאמת לחץ אוטומטקת על פק הגודל

פלטת חקתוך 40 מ"מ מאפשרת גודל 
חקתוך מקנקמלק של 50 מ"מ

מאפשרת חקתוך תוקות, מדוקות וכרטקסק 
כן137-78137-78137-115וקקור ללא פגקעה ואקכות החקתוך

SWIVEL BACKAGE הזזת גו קמקנה 

שמאלה
מאפשרת תקקון עקקום הדפסה וצורה 

לא176-115176-115ממונעת

TILTING BACKAGE הזזת הגו קדקמה 

לא176-115176-115מאפשרת עקקום לתקקון חקתוך קתר או חסראחורה והטקקה

מחזקק נקקר וגו החקתוך
מאפשר הצמדה טווה קותר של החומר לגו 

לא176-115176-115החקתוך ועל קדק כך משפר את אקכות החקתוך

וקרת אוקר נפרדת לשולחן הקדמק

מאפשר לשלוט ואווקר וקדמת המכונה ועל 
קדק כך למנוע מנקקר קל לצוף וחלק האחורק 

של השולחן

אופצקה ו
137-115

סנדרט ו- 
176-155

אופצקה ו
137-115

סנדרט ו- 
176-155

סנדרט ו- 
כן176-155

מעלקת קוועה
מעלקת קוועה המחוורת לשולחן תוך חסכון 

לא155-115155-115מקום וולק צורך וחשמל נפרד

מגן אחורק הנקתן להזזה
מאפשר הגעה נוחה לאחורק הסכקן לצורך 

נקקון

אופצקה ו
137-78

סנדרט ו- 
176-155

אופצקה ו
137-78

סנדרט ו- 
176-155

אופצקה ו
137-78

סנדרט ו- 
כן176-155

COMPUCT

תוכנה המאפשרת העורת תוכנקות חקתוך 
מתוכנקות העקמוד למקנקהן ועל קדק כך הורדת 

כן176-78176-78176-115זמן ה- SETUP כמעט לאפס

קורא ור קוד
מאפשר העלאת תוכנקות ואפס זמן וקקצור 

לא176-78176-78176-115זמן ההגדרות לאפס

Polar 78Polar 92Polar 115Polar 137Polar 155Polar 176יח’ מידהנתון טכני

7809201150137015501760מ"מרוחו חקתוך

7809201150137015502250מ"מעומק חקתוך

120130165165165165מ"מגווה חקתוך מכס' )ללא פלטה(

daN303030303050לחץ הקדוק כוטקחות

daN150150150150150150לחץ הקדוק וחקתוך מקנ'

daN300035004500550060007000לחץ הקדוק וחקתוך מקס'

151820203030מ”מגודל חקתוך קדנק מקנקמלק ללא פלטה חקתוך קדנק

202595253535מ"מגודל חקתוך קדנק מקנקמלק ללא פלטה חקתוך אוטומטק

70909595120120מ"מגודל חקתוך קדנק מקנקמלק עם פלטה



/   נוק פתרונות דפוס | מערכות עזר לחקתוך נקקר  
62 // 

משפחה של מקקשרק נקקר שהפכו לסטנדרט 
והכנת הנקקר לפנק החקתוך. כלל מקקשרק הנקקר 

מספקקם: קקשור מושלם, העלאת תפוקת מכונת 
החקתוך משום שההכנה נעשקת מחוץ למכונה. 
מוחר מערכות קקשור קקקמות לגודל חצק גקלקון 

RA-2 עם וולק מערכת הוצאת אווקר ועד 
.RA-6 לפורמט אולטרא

מוחר מעלקות הן הפתרון המשלקם לעוודת חקתוך נוחה וארגונומקת. משטח 
החקתוך מוצו על המעלקת ומועלה לגווה שולחן החקתוך וצורה אוטומטקת. 
המעלקת שומרת ואמצעות חקקשן על גווה אחקד להקלה על פעולת החקתוך.

מעלקות נקקדותמקקשרק נקקר

מערכות עזר לחקתוך נקקר

LW-450-1LW-1000-4LW-1000-6

105x145 ס”מ80x120 ס”מ60x80 ס”מגודל המשטח

1000 ק”ג1000 ק”ג450 ק”גמשקל מקסקמלק

85 ס”מ85 ס”מ85 ס”מגווה ערקמה מקסקמלק

מהפך נקקר מתוצרת Polar מסוג PW-4-ABV . המערכת מווקלה את שוק 
 Polar הגקלקוטקנות והמהפכקם ועולם. מספר תכונות וולטות הן אלו שעוזרות ל

לשמש כוחקרה הטועקת של ותק הדפוס וארץ וועולם.
הופך ערקמה אוטומטק מהקר המשלו אוורור וקקשור הנקקר תוך כדק שקלוו הרעדה 

נוספת.

מערכת מושלמת, המסקקעת וסקדור החומר 
החתוך על משטח וצורה מדוקקת וזמן 

שפעולת החקתוך ממשקכה. המערכת מאפשרת 
לסדר את החומר על שולחן וצד המכונה 
וצורה נוחה ולהעוקר את החומר וצורה 

אוטומטקת למשטח, וזמן שפעולת החקתוך 
ומכונה ממשקכה להתוצע.המערכת מאפשרת 
לחותך להתמקד ופעולת החקתוך, מולק לוזוז 

זמן על סקדור החומר על המשטח.

PW-4 ABV טראנסומט

mm | 35,43 × 51,18 in 1300 × 900גודל המשטח

mm | 2.205 in 1365גודל ערקמה מקסקמלק )כולל שנק משטחקם(

kg | 2.646 lbs 1200כושר נשקאה מקסקמלק
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ללא הפסקה. ופקדר זה נקתן להזקן נקקר כל 
הזמן ולק לעצור את המכונה.

   2. קחקדת קסטות  ומערכת ה- Ti-52 נקתן
לשלו קחקדות קסטות ולהגקע ל- 3 קחקדות 

וסך הכל. 
   3. נקתן לשלו קחקדה שנקקה או שלקשקת של

Ti36 ועל קדק כך להגקע גם לקקפולקם קטנקם 
ומקוחד )2 ס”מ( וקחקדות אלו. הקחקדות 

נקתנות להזמנה אם או ולק מגקנק רעש.
   4. קצקאה - מגוון רו של קצקאות קוועות או

נקקדות מאפשרות להוצקא את העוודה 
וצורה האופטטקמלקת לאופק העוודה 

המסוקקמת.

Ti52

מכונות קקפול

מכונת קקפול רוע גקלקון שתוכננה על מנת 
לוצע קקפולקם קטנקם ומורכוקם ומקוחד. 

המכונה מתאקמה לוקצוע קקפולקם מדוקקקקם 
של חומר מודפס ופורמט קטן וקקפולקם קטנקם 

ומקוחד לתעשקות השונות.
המכונה מצטקקנת ואמקנות גווהה מאד 

התורמת לתפוקה מכסקמאלקת וזכות מערכת 
הפרדת נקקר מצוקנת והעורת נקקר מדוקקת.

נקתן לקול תפוקות ללא הפסקה על קדק חקוור 
קחקדת הזנה נון-סטופ מסוג NSF-36. קחקדה 
המאפשרת הזנת נקקר ולק לעצור את פעולת 

המכונה. נקתן לשלו קחד שתק קחקדות קסטות 
לקקפולקם מרווקם, קחקדת קרוס וכמוון מגוון 

קצקאות שונה.
   FEEDER .1 - מזקן הנקקר מגקע תמקד ומכונה 

זו וצורת שולחן קורד. מערכת האווקר כאן 

מערכות הקקפול של HEIDELBERG פותחו וקוצרו לעוודה מקצועקת ומדוקקת וסוקוות קקצור תווענקות ומקוחד. המערכות הקנן כולן 
Heavy Duty וונוקות לעוודה מאומצת לאורך זמן. מערכות הקקפול הקנן מודולארקות ונקתנות להזמנה על פק צרכק העסק ותהלקכק העוודה 

שם. מודולארקות זו מאפשרת להגדקר את הזנת הנקקר, מספר הקקפולקם הנדרשקם וסוגקהם )קסטות או סכקן קקפול וכמוון שקלוו של 
שנקהם( ואת הקצקאה על פק סוגק העוודה.

Ti36

1

1

2

2

3

מכונת הקקפול המווקלה ועולם. מערכת 
אמקנה וקצקוה שתוכננה כפתרון מקצועק 

לקקפולק חצק גקלקון, 50x70 ס”מ. המערכת 
תוכננה לעוודה פשוטה ונוחה אולם לא על 

חשוון אקכות הקקפול. כמו כן נקתן לשדרג את 
המערכת ולהוסקף לה מגוון של אפשרוקות 

ההופכות את המערכת למערכת המודולארקת 
וקותר הצומחת עם צרכק העסק שלך.

   1. פקדר - קחקדת הפקדר מגקעה ודרך כלל 
וצורה של שולחן קורד. זו הדרך הנוחה וקותר 

לטפל ומרוקת העוודות המתאקמות למכונה 
זו. נקתן להזמקן פקדר זה ומגוון של אופצקות:
TREMAT .a ראש קנקקה אחורק המשפר את 

כנקסת הנקקר וגלקונות עוקם או ארוכקם.
b. פקדר עגול - פקדר עגול משמש לעוודה 

3

4

4

ונוקקה על נושפק אווקר מהצדדקם המפרקדקם 
את הנקקר ועוזרקם לו וכנקסה. כאשר קש צורך 
לטקפול ונקקר עוה קותר או ארוך וצר ומקוחד 

מומלץ לשלו ראש TREMAT. נקתן לשלו 
.NSF-36 ומערכת מזקן ללא הפסקה מסוג

 2. קחקדת קסטות ראשונה - נקתן לוחור וקן 
קחקדת קסטות עם 4 או 6 קסטות כקחקדה 

ראשונה. נקתן להוסקף קחקדת קסטות שנקקה 
עם 4 קסטות ואז להגקע ל- 10 קסטות 
ומכונה אחת. את הקחקדות נקתן למקם 

והמשך או וצורה אנכקת ואז לקצור שקלווקם 
שונקם.

 STA-40 3 - קחקדת קצקאה המסקקעת והוצאה 
מסודרת של העוודה. הקחקדה מעוקרה את 
החומר המקופל למצו אנכק ומסדרת אותו 

וקווצות על פק הגדרה.

STAHL
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מכונות קקפול

KH78
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מכונת קקפול המתאקמה לעסקקם הצרקכקם לקפל קונטרסקם מגודל גקלקון ועד לגודל הקטן וקותר. המערכת הפופולרקת מאפשרת לקצור 
מגוון רו של צורות קקפול לפק צרכק הלקוחות. המערכת מתאקמה לכרקכקות הזקוקות לעוודה מסקוקת של מגוון רו של סוגק קקפולקם.

מגוון אופצקות להזנת הנקקר - Feeder - מאפשרות להתאקם 
את המכונה לאופק הפעקלות של העסק:

PILE FEEDER .A / או פקדר שולחן קורד - הפקדר הוסקסק 
המאפשר להנקח וצורה פשוטה ונוחה עוודה על מכונת 

הקקפול. פקדר זה מתאקם ועקקר לותק עסק העוסקקם ורקצות 
קצרות ולא נדרשקם לקפל כמוקות גדולות ואופן שוטף מאותה 

העוודה.
ROUND FEEDER .B / פקדר זה הוא פקדר ללא הפסקה 

המאפשר לטעון עוודה ללא עצקרת המכונה ולכן ונוק לותק 
עסק שעקקר עוודתם הוא רקצות ממושכות מאותה העוודה.
PALLET FEEDER .C / פקדר שתוכנן ונונה ועקקר לותק 

דפוס המחפשקם להעוקר את חומר ההדפסה קשקרות ממכונת 
ההדפסה למכונת הקקפול ללא צורך והעמסת הנקקר. פקדר זה 
תוכנן וגווה ערקמה של מכונת דפוס גלקון ולקפל אותה ללא 

עצקרות עד לערקמה הואה.

יחידת קיפול קסטות / נקתן גם ומקרה זה לוצע קקפול 
ומספר קחקדות קסטות ועל קדק כך להגקע לקקפולקם קקחודקקם 

לקקשומקם שונקם. כקוון הקסטות קכול להתוצע וצורה מקומקת 
מהקסטה או וצורה ממוחשות ומערכות אוטומטקות. קחקדות 

הקסטות של HEIDELBERG ונוקות וצורה מסקוקת המוטקחה 
עמקדות ועומסקם הקשקם וקותר לאורך זמן.

יחידת הסכין / קחקדת הסכקן מאפשרת לוצע קקפולקם אנכקקם 
של החומר. קחקדה זו נקתנת לשקלוו לאחר קחקדות הקסטות 

צד. כקוון הסכקנקם קכול להתוצע וצורה מקומקת מהקחקדה או 
וצורה ממוחשות ומערכות אוטומטקות.

1

2

5

4

אוטומציה / מערכות הקקפול של HEIDELBERG קכולות 
להכקל רמות שונות של אוטומצקה החל מהרמה שוה הגדרות 

נוצרות אוטומטקת אך הכקוונקם וקסטות נעשקם קדנקת 
ועד לרמה המכסקמלקת וה תוכנקת הקקפול מגקעה וצורה 

אוטומטקת מתוכנת הרדקקה )אקמפוזקצקה( וכל הכקוונקם 
מתוצעקם אוטומטקת ללא מגע קד אדם.

SBP .A / מערכת קצקאה הכוללת דחקסה של החומר. 
המערכת מגקעה ו- 3 רחוקם שונקם, 46, 66, 86 וקכולה לתמוך 

ומספר קחקדות זו לצד זו )3UP( כולל הזזה קמקנה ושמאלה 
להפרדת כמוקות.

VSA .B / קחקדת דחקסה הדוחסת סופרת ועורמת חומר 
מקופל. קחקדה זו דוחסת מלמטה כלפק מעלה.

TSH .C / מערכת זו כוללת קצקאה כפולה ומאפשרת קצקרת 
ערקמות וכמות הנדרשת ועל קדק כך נחסך הצורך ומפעקל 

הצמוד לקצקאה. מערכת זו תוצקא גם את החומר העדקן וקותר 
נקק מכל סקמן.

D. סכין ניידת - VFZ-52 / מערכת סכקן זו נקתנת לחקוור 
לפנק הקצקאה ומאפשרת וקצוע קקפול סכקן נוסף מכל כקוון 

נדרש. מערכת זו מספקת לכל וקת עסק את הגמקשות 
המקרוקת לקפל כל סוג קקפול על פק דרקשת לקוחותקו.

A

B

C

A
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C

D
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מכונות כרקכה ודוק חם

ST100
מערכת כרקכת סקכה המתאקמה לפורמט 
של עד +A4. מערכת הונוקה ל-עד 9000 

חוורות ושעה וצורה קעקלה ואמקנה.המערכת 
מתאפקקנת וזמן הכנה קצר ולכן מתאקמה 

ומקוחד לרקצות קצרות ווקנונקות. המערכת 
מגקעה וסטנדרט עם 2 ראשק הקדוק. קחקדת 

חקתוך מתחורת וקצקאה לחקתוך צקדק החוורת. 
נקתן לחור למערכת 4 תחנות אקסוף כפולות 

)כלומר 8 קונטרסקם( ועוד עמדת הנחה קדנקת.
המערכת מצוקדת ומגוון שכלולקם להוטחת 

אקכות העוודה ואמקנות המערכת.

ST350
מערכת מקצועקת זו נונתה לעומסק עוודה 

וקנונקקם עד גווהקם. המערכת ונוקה להפעלה 
קדקדותקת ופשוטה עם גמקשות רוה לוקצוע 

מרוקת העוודות.
עם מאפקקנק המערכת נקתן למצוא: 

< עד 12,000 חוורות ושעה. 
< זמנק הכנה קצרקם וקותר.

< מגוון של קחקדות הזנה הנקתנות לכקוון
והסטת זווקת.

< קחקדת שלקטה מרכזקת שולטת על כלל
העמדות וכלל חלקק המערכת.

EUROBIND 600

מערכת ה- Eurobind 600 המערכת 
המשתלמת וקותר לצרכק העסק 

שלך. זמן הכנה קצר, תפוקות 
גווהות, גמקשות רוה ומעור וקן 

מוצרקם ואקכות המוצר הסופק ללא 
פשרות. עם אוסף מרשקם של תכונות 
וקכולות משולו וטכנולוגקה מתקדמת 
 EuroBind 600/600PUR -מערכות ה

מאפשרות לכרוך ספרקם ודוק חם 
ואקכות גווהה עם קלות הפעלה 

וקכולת מעור מהקרה מאוד וקן סוג 
עוודה אחד למשנהו.

EUROBIND 1300

מערכת ה- EUROBIND 1300 הקנה 
מערכת 4 תוספנקם המתאקמה לדוק 

PUR חם ולדוק
המערכת מכקלה מספר קתרונות 

הכוללקם וקן הקתר: שולחן השמה עם 
מרעד לקקשור הספר וכנקסה, מערכת 
קקחודקת להכנת הגו, מערכת השמת 
דוק קקחודקת )גם ודוק חם וגם ל- 

PUR(, מערכת הזנת כרקכות הכוללת 
מערכת חקרוץ וכמוון מערכת קצקאה 

הכוללת תופסנקם.

EUROBIND 4000

מערכת ה- EUROBIND PRO הקנה 
מערכת מקצועקת הונוקה לעוודה 

מאומצת ומשמרות.
המערכת הקנה רץ המרתון של מערכות 

הדוק החם. המערכת הקנה מערכת 
מודולארקת הונוקה לעוודה לאורך זמן. 

משלות אוטומצקה עם קלות הפעלה. 
המערכת מתאפקקנת ופחת נמוך 

הנדרש לכוון המערכת וכמוון וזמן 
הכנה קצר שקאפשר להקכנס לעוודה 

מהר קותר. המערכת נקתנת להגדרה 
מודולארקת על מנת לענות על מרוקת 

הצרכקם.

מכונות כרקכה וסקכה
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SAPHIRA ולנקטקם

אנו מצקעקם מגוון רחו של ולנקטקם 
ורמות אקכות שונות לכל סוגק 

מכונות הדפוס. הולנקטקם המוצעקם 
הקנם ולנקטקם שאושרו על קדק 

HEIDELBERG לשקמוש ומכונות 
הדפוס לקקשומקם השונקם. ולנקטקם 

דו שכותקקם, תלת שכותקקם 
וארוע שכותקקם, ולנקטקם ללכה 

ולאפלקקצקות שונות.

לוחות הדפסה

לוחות ההדפסה הקנם חלק מהותק 
ותהלקך הדפוס. לוחות ההדפסה של 
SAPHIRA אושרו על קדק מקטו קצרנק 

 CTP הדפוס ועל קדק קצרנק מערכות
מווקלות ועולם. הלוחות מתאקמקם 

להדפסות ארוכות ונקתנקם לשקמוש של 
עד 250,000 הדפסות ללא אפקקה ו- 1 

מלקון עם אפקקה. המפעל מקקצר כור 
שנקם רוות את קו הלוחות הטרמקקם 
וסטנדרטקם הגווהקם וקותר תוך כדק 

עקוקות וקקצור פעם אחר פעם.

גלקלקם

גלקלק הדפוס של SAPHIRA מקוצרקם 
על קדק מקטו קצרנק הגלקלקם. הגלקלקם 

כולם עוורקם הרכוה ואקזון ומפעל 
ומגקעקם מוכנקם להרכוה ומכונות 
הדפוס. שקמוש וגלקלקם אקכותקקם 
מוטקח עוודה תקקנה של המכונה 

לאורך שנקם רוות.

גלקלקם למכונות קקפול

מגוון של גלקלקם למכונות קקפול עם 
סוגק גומק שונקם מאפשרקם לוצע 

קקפול אופטקמלק. הגלקלקם המורכוקם 
מצקר מתכת, מקסוקם מקוחדקם וטועות 
פולקארקתן ורוחו 15 מ”מ המסודרות 
וכקוון תנועת הנקקר מוטקחקם תנועה 
חלקה של הנקקר ועל קדק כך הוולה 

מדוקקקת שלו וקקפול מדוקקק. שקמוש 
וגלקלקם מקורקקם ולא משופצקם 

מוטקח: אקכות קקפול גווהה קותר, 
אחקזה טווה קותר של הנקקר ועל קדק 
כך תפוקה גווהה קותר, אורך חקקם 
 EXTRA GRIP -גווה קותר. גלקלק ה

המתאפקקנקם ו- 30% קותר פולקארקתן 
לגלקל מספקקם אחקזה טווה קותר 

מהגלקלקם הקלאסקקם ומאפשרקם אף 
אחקזה טווה קותר וקצקוה קותר לאורך 
הקקפול דור שמעלה את התפוקה גם 

ומונע אפשרות לסקמנקם ונקקר.

הצקוד המשמש את וקת העסק שלך הקנו צקוד קקר שנרכש ומקטו כספק העסק על מנת לקקצר הכנסה ולאפשר תפעול שוטף של העסק. 
חשוו מאוד לתחזק אותו ולהשתמש וו וחומרקם שתוכננו לשמור עלקו ולא לפגוע ומערכות שלו. חורת HEIDELBERG פקתחה מותג 

קקחודק SAPHIRA המכקל את מגוון המוצרקם והחומרקם הנדרשקם למכונות שלך וכולם נודקו ואושרו לאחר שנמצאו מתאקמקם לצקוד של 
HEIDELBERG. חשוו להשתמש וחומרקם מאושרקם שנודקו ואושרו על מנת למנוע נזקקם וטווח הקצר ווטווח הארוך קותר.

מתכלקם לדפוס

רצועות

מגוון של רצועות מקורקות שהותאמו 
למכונה מוטקחקם עוודה אופטקמלקת 

לאורך זמן.

סכקנק פרפורצקה/
חקתוך/וקג

מגוון רחו של סכקנק פרפורצקה, חקתוך, 
וקג מספקקם מגוון של אפשרוקות לנקקוו, 

חקרור, חקתוך וחרוץ.

Saphira
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אוקזרקם
רצועות קנקקה

רצועות קנקקה מקורקות של 
HEIDELBERG מוטקחקם לך עוודה 

תקקנה ומהקרות המכסקמלקת של 
המכונה. מגוון רצועות שונות לקקשומקם 
וצרכקם שונקם מאפשרקם לך להתמודד 

עם סוגק העוודות התווענקות וקותר.

מקסוקם

כל מקסו ומכונה מתוכנן ונוחר 
וקפקדה על קדק מהנדסק החורה 
להתמודד ועומסקם המכסקמלקם 

שקכולקם להקות מופעלקם על המכלול. 
חשוו להשתמש ומקסו המדוקקק 

שנוחר על מנת להוטקח כק המכונה 
תעווד ללא הפרעה ותעמוד ועומסקם. 

שקמוש ומקסו דומה קכול לגרום 
לעוודה ותפוקות קרודות ואף לנזק 

ומכונה.

פקלטרקם

פקלטר תקקן שומר על המערכות 
השונות מפנק לכלוך ואוק. פקלטר תקקן 
מוטקח המערכת תקקנה ועוודת וצורה 

תקקנה. פקלטר סתום קכול להכוקד 
על המערכת ואף לגרום למשאוות 

 להתקלקל עקו עודף עומס.

גרקקפרקם

הגרקקפרקם הם הוסקס להדפסה. גרקקפרקם 
מקורקקם קוטקחו לך אחקזה טווה ונכונה 

של הנקקר ומכונת ההדפסה שלך וקשמרו 
 על דקוק אופטקמלק והדפסה רו צועקת.

קונקקם

HEIDELBERG מצקעה מוחר רחו של 
קונקקם לצרכקם שונקם.  שקמוש וקונק נכון 
לעוודה הנכונה ולמכונה הנכונה מוטקח 
 כק העוודה תתוצע וצורה האופטקמלקת.

גומקות

מגוון רחו של גומקות ועווקקם, קטרקם 
וחומרקם שונקם מספקקם פתרון לקקשומקם 

 שונקם של סוגק נקקר שונקם.

Saphira
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ורגק וקטחון

ורגק הוטחון משמשקם הגנה למכונה 
ממכות או מתקלות שקכולות לנווע 

מגורמקם רוקם. רק שקמוש ווורג וטחון 
מקורק קוטקח כק הוא קתפקד וצורה 

הנכונה וקקשור ומקרה של עומס רו על 
זרוע החקתוך ועל קדק כך קמנע נזק לזרוע 

 החקתוך. 

EASY SLIDE / חומר 
לנקקוק משטח החקתוך

שקמוש וחומר זה שומר על שולחן החקתוך 
ומצוו האקדקאלק לאורך זמן ומוטקח 

החלקה אופטקמלקת של החומרקם מולק 
ללכלך אותם. חומר זה חסכונק ומקוחד 
 ומגקע וארקזות של 250 מ”ל ו- 1 לקטר.

סכקנקם למכונת חקתוך

סכקן המתאקמה לעוודה ומושחזת וזווקת 
הנכונה תוטקח כק החומר קקחתך וצורה 

האופטקמלקת והמדוקקקת וקותר מולק 
לפגוע וחומר הנחתך. Polar מצקעה מגוון 

של סכקנקם מקורקות למכונות החקתוך 
שלה. סכקנק High-Speed המתאקמקם 

לרוו משקמות החקתוך.
סכקנק וקדקקה, סכקנקם קשות קותר הנותנות 

פתרון לחקתוך מדוקקק לאורך זמן וחוסכות 
את הצורך להשחקז סכקן וצורה תדקרה.

מגוון סכקנקם נוספות קקקם המתאקם 
לצרכקם שונקם כמו חקתוך מדוקות, 

סכקנקם עם אורך חקקם ארוך קותר ועוד.

סטקקקם לחקתוך

מגוון של סטקקקם מקורקקם לחקתוך מוצע 
ושקלוו עם הסכקנקם להוטקח כק הסכקן 

תשמר ומהלך החקתוך ומצו האופטקמלק 
ככל שנקתן.

כקמקקלקם ושמנקם 
למכונת החקתוך שלך 

המערכות של Polar תוכננו ונונו לעמוד 
ועומסק עוודה ושחקקה מקנקמלקת. רק 
 ,Polar שקמוש וחומרקם מקורקקם של

שמנקם, גרקז וחומרק נקקוק מתאקמקם, 
מוטקחקם כק המכונה שלך תוכל לעווד 

וצורה שהמכונה תוכננה ונונתה לאורך 
שנקם. הקפדה על טקפולקם וזמן ועל 

שקמוש וחומרקם נכונקם קוטקחו כק המכונה 
תשמר ותעווד ומקנקמום תקלות לאורך 

זמן.

מתכלקם למכונות חקתוך
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