PROFESSIONELT
FOLDEDE
TEGNINGER

Folder Express
Opnå professionelle,
foldede tegninger hurtigt og nemt - med
den fuldt integrerede
og kompakte Folder
Express 3011. Fremstil
pænt foldede print, der
er klar til brug, i farver og
sort/hvid.

Hurtigt og nemt

• Reducer manuelt arbejde med effektiv automatisering - der er ingen
grund til at samle, beskære eller folde print manuelt.

• Fremstil foldede dokumenter i høj kvalitet effektivt og med stor

præcision ved hjælp af den gennemprøvede EsTe-foldeteknologi.

• Skab et fuldt understøttet end-to-end-workflow med problemfri

integration med Canon-printere og ClearConnect Software-pakken.

• Skab sæt af foldede dokumenter i blandede størrelser, op til
A0‑størrelse.

• Print og fold dokumenter på op til 914 mm (36") i bredden - velegnet
til CAD- og GIS-produktion.

• Øg produktiviteten ved at stable op til 80 foldede A0-dokumenter
på det automatiske leveringsbælte.

• Standardisér dit foldeworkflow ved hjælp af 255 foldemodeller, eller
skab dine egne skræddersyede foldeprogrammer med WebTools
Express.

• Reducer størrelsen med Folder Express 3011’s kompakte design.

Kombineret med det lave støjniveau er det den ideelle løsning til
kontormiljøer.

Folder Express 3011

Folder Express 3011

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Lineær foldehastighed

1 - 12 m/min., 39-472 tommer/min.

Indbindingskant

0 - 40 mm, 0 - 1,5 tommer

Standardfoldeprogrammer

255 redigerbare programmer, hvoraf 45 er standard
(DIN A, DIN B, DIN C, Fan Fold Only, Ericson, JPN, ANSI,
ARCH, Mailer)

Leveringskapacitet

80 foldede pakker i A0/E-størrelse (80 g/m2)

Strømforsyning

110-120 V - 50/60 Hz | 200-240 V - 50/60 Hz

Strømforbrug

Standby: <5 W Maks.: 250 W

Mål (LxBxH)

1780 x 860 x 1037-1253

Forsendelsesmål (BxDxH)

1850 x 1070 x 1315 mm

Vægt

247 kg

Dokumentindføring

Automatisk

Dokumentlængde kun 1. fold

420 mm - 6000 mm/16,5 - 236 tommer
op til 28 lag (80 g/m2)

Dokumentlængde kun 1. fold
og tværfoldning

420 mm - 2500 mm/16,5 - 98 tommer
op til 17 lag (80 g/m2)

Dokumentbredde

279 - 914 mm/11 - 36 tommer

Forsendelsesvægt

300 kg

Papirvægt

60 - 110 g/m2

Driftstemperatur

15-35 °C

Papirvægt (anbefalet)

75 - 90 g/m2

Luftfugtighed ved drift

20-80 % RH, afhængigt af medietype

Papirtype (anbefalet)

Almindeligt papir, bond-papir

Højde

Ingen begrænsning

Pakkebredde

170 - 230 mm/6,7-9,1 tommer (kan justeres i trin på 1 mm)

Brugerinterface

7" multi-touch farve

Pakkehøjde

250 - 320 mm/9,9-12,6 tommer (kan justeres i trin på 1 mm)

Akustisk lydtryk

61 dB (A)
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