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Neofold/HS         
Automatická univerzální skládačka s vysokou spolehlivostí 
a produktivitou, určená pro projektová studia, nebo kopírovací 
kanceláře. Moderní design. Bez limitu délky tiskového výstupu a se 
standardními DIN formáty. Krok skládání 190 a 210 mm 
s nastavitelnými okraji pomocí klávesnice . Křížový sklad od 297 po 
305 mm na délku. Nastavitelný přední nebo zadní výstup papíru. 
Nastavený formát je zobrazovaný na dvojmístném displeji. 

   
NEOFOLD 920 HS 1250 HS 

maximální šírka dokumentů 950 mm 1250 mm 
provozní rychlost 35 m/min 
rychlost skládání A0 formát za 5 sekund 

typy papírů běžný, termo, plotrový 
gramáž 80-110g/m2 

způsob skládání normální, zarovnaný, s nebo bez 20 - 25 - 30 mm okraji,  
DIN a Cross Fold max A0 

napájení 230 V - 50/60 Hz / 110 V - 50/60 Hz 
rozměry v mm Š 1320 x V 1040 x H 1000 Š 1630 x V 1040 x H 1000 

hmotnost 130 Kg 155 Kg 
příkon max 3A 

  
  

 

Neofold/S  

Automatická, nízkonákladová a kompaktní skládačka s novým 
patentovaným systémem, vhodná pro projektanty nebo kopírovací 
kanceláře s bežnou produkcí. Moderní design a kvalitní zpracování 
patří mezi základní vlastnosti tohoto stroje. Bez limitu déĺky tiskového 
výstupu. Okraje a stavová hlášení jsou zobrazovány na dvojmístném 
displeji. 

   
NEOFOLD 920S 1250S 

maximální šírka dokumentů 950 mm 1250 mm 

provozní rychlost 7 m/min 

rychlost skládání A0 formát za 11 sekund 

typy papírů běžný, termo, plotrový 
gramáž 80-110 g/m2 

způsob skládání normální, zarovnaný, s nebo bez 20 - 25 - 30 mm okraji,  
DIN a Cross Fold max A0 

napájení 230 V - 50/60 Hz / 110 V - 50/60 Hz 

rozměry v mm Š 1280 x V 600 x H 940 Š 1600 x V 600 x H 915 

hmotnost 78 Kg 92 Kg 

příkon max 3A 

 


