
Wire-O Bind 3500

SPRÁVNÁ VOLBA PRO PROVOZY
S VELKOU PROMĚNLIVOSTÍ ZAKÁZEK

UNIVERZÁLNÍ VÁZACÍ STROJUNIVERZÁLNÍ VÁZACÍ STROJ

Jednoduché nastavení vstupních 
parametrů pomocí dotykového displeje 
Vám umožní pohodlnou změnu 
pracovního režimu.
Změna průměru hřbetu nebo formátu 
vázané brožury ev. kalendáře je 
provedena během několika málo minut. 
Stroj je velice rychlý - v závislosti na 

WOB 3500 - Vysokorychlostní vázací stroj

Stroj je velice rychlý - v závislosti na 
zručnosti obsluhy a typu zakázky je 
možno dosahovat rychlosti 500-1000 
brožur za hodinu. 
Toto všestranné zařízení je navrženo 
tak, aby společně s velice úspěšnými 
automatickými děrovacími stroji „Alpha-
Doc“ a „Docu-Punch“  vytvořilo zázemí 
pro zpracovávání širokého spektra 
zakázek až do průměru hřbetu 11/4“.

Wire-O Bind 3500 vykazuje vysokou produktivitu a díky své variabilitě je 
nejlepší volbou pro provozy, kde je třeba rychle a pružně reagovat na aktuální 
potřeby (provozovatelé digitálního tisku, ediční střediska, vnitropodniková 
dokončovací centra, knihárny, apod.).



H L A V N Í   R Y S Y

T E C H N I C K É   Ú D A J E

Možné formáty Minimum: 65 x 80 mm

Maximum: 350 x 350 mm 

Průměry hřbetů             Minimum: 1/4“ (6,9 mm)

Dotykový displej

✦ Jednoduchost intuitivní ovládání přes dotykový displej

přenastavení na jinou zakázku do 5 min

✦ Univerzálnost zpracovává různé průměry v rozteči 3/1“ i 

2/1“  bez potřeby výměny nástrojů

✦ Produktivita váže 500-1000 brožur / hod,

ev. 350-500 kalendářů / hod

✦ Podava č háčků volitelné příslušenství  typu „plug“ and „play“, 

zpracovává volné háčky i háčky z role

Vykládací jednotka

Maximum: 11/4“ (32 mm)

Tlouš ťka dokumentu    1,5 až 28 mm 

Varianty  segment ů 3/1“ rozteč: počet oček 8-41, počet segmentů 

1-4, skok mezi segmenty 3-25 oček

2/1“ rozteč: počet oček 5-28, počet segmentů 

1-4, skok mezi segmenty 2-18 oček

Výkonnost 5 00-1000  vazeb / hod (závisí na zkušenosti 

obsluhy, formátu a typu dokumentu)

Délka há čků 76 až 250 mm

Kapacita zásobníku 100 kusů háčků

Rozměry stroje 2110 mm (š) x 830 mm (h) x 1180 mm (v)

Hmotnost 290 kg

Příkon 1000 W

Napájení 220 – 240 V / 50 Hz 

Volitelný podavač háčků


