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Nagel  
Foldnak 100 
Cap Nagel Ri-210 

 
 

  
Tipul capetelor de capsare Nagel Ri-210 
Formatul hârtiei 140 mm x 148.5 mm – 364 mm x 521 mm 
Coperţi carton sau hârtie groasă 
Grosime maximă broşuri, reviste 3 mm (30 coli 80 g/m2) 
Numărul capetelor de capsare 2 standard (maxim 4) 
Poziţii ale capetelor de capsare (distanţe în 
mm) 

infinit reglabile 

Tipul capselor capse normale: 26/6, 26/8 S 
capse cu buclă (inel): 26/6 Ri 

Capacitatea capetelor de capsare 210 capse 
Tipul capsării şa / la cotor 
Productivitate maximă 3000 broşuri /oră 
Stand cu rotile standard 
Staţie de colectare standard 
Bandă de distribuţie ajustabilă  standard 
Dispozitiv de bătut colile standard 
Numărător de documente cu funcţie de reset standard 
  
Alimentare 230 V / 50 Hz (monofazic) 

115 V / 60 Hz (monofazic) 
Dimensiuni cu bandă: 1860 mm x 720 mm x 1150 mm 

fără bandă: 1180 mm x 720 mm x 1150 mm 
Greutate (în lucru / ambalat) 220 kg / 260 kg 
  
 
  
Livrare în termen de maxim 14 zile de la încheierea 

contractului 
Garanţie 1 an 
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Cap ISP 
 
 

  
Tipul capetelor de capsare ISP 
Formatul hârtiei 140 mm x 148.5 mm – 364 mm x 521 mm 
Coperţi carton sau hârtie groasă 
Grosime maximă broşuri, reviste 3 mm (30 coli 80 g/m2) 
Numărul capetelor de capsare 2 standard (maxim 4) 
Poziţii ale capetelor de capsare (distanţe în 
mm) 

4 (88,5 x 63 x 88,5) 
2 (63 x 124) 
2 (63 x 240) 

Capse cu buclă (inel) indisponibile 
Tipul capselor capse pe fir 
Capacitatea capetelor de capsare cca. 60.000 – 65.000 capse 
Tipul capsării şa / la cotor 
Productivitate maximă 3000 broşuri /oră 
Stand cu rotile standard 
Staţie de colectare standard 
Bandă de distribuţie ajustabilă  standard 
Dispozitiv de bătut colile standard 
Numărător de documente cu funcţie de reset standard 
  
Alimentare 230 V / 50 Hz (monofazic) 

115 V / 60 Hz (monofazic) 
Dimensiuni cu bandă: 1860 mm x 720 mm x 1150 mm 

fără bandă: 1180 mm x 720 mm x 1150 mm 
Greutate (în lucru / ambalat) 220 kg / 260 kg 
  
 
 
  
Livrare în termen de maxim 14 zile de la încheierea 

contractului 
Garanţie 1 an 
  

 
 
 
 

Cap Hohner 
 
 

  
Tipul capetelor de capsare Hohner 
Formatul hârtiei 140 mm x 148.5 mm – 364 mm x 521 mm 
Coperţi carton sau hârtie groasă 
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Grosime maximă broşuri, reviste 3 mm (30 coli 80 g/m2) 
Numărul capetelor de capsare 2 standard (maxim 4) 
Poziţii ale capetelor de capsare (distanţe în 
mm) 

infinit reglabile 

Capse cu buclă (inel) opţional 
Tipul capselor capse pe fir 
Capacitatea capetelor de capsare cca. 60.000 – 65.000 capse 
Tipul capsării şa / la cotor 
Productivitate maximă 3000 broşuri /oră 
Stand cu rotile standard 
Staţie de colectare standard 
Bandă de distribuţie ajustabilă  standard 
Dispozitiv de bătut colile standard 
Numărător de documente cu funcţie de reset standard 
  
Alimentare 230 V / 50 Hz (monofazic) 

115 V / 60 Hz (monofazic) 
Dimensiuni cu bandă: 1860 mm x 720 mm x 1150 mm 

fără bandă: 1180 mm x 720 mm x 1150 mm 
Greutate (în lucru / ambalat) 220 kg / 260 kg 
  
 
 
  
Livrare în termen de maxim 14 zile de la încheierea 

contractului 
Garanţie 1 an 
  
 
 
Preţurile includ transportul şi instalarea echipamentului la sediul beneficiarului şi instruirea 
operatorului. 


