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YOUR IDEA, OUR SOLUTION

ايده از شما، راه حل از ما



شرکت توتالیا در سال 1353 با هدف ماشینی کردن انواع کارهای نوشتاری و محاسباتی در تهران تاسیس و آغاز 
به کار کرد و در همان سال اقدام به فروش اولین ماشین های چاپ تک رنگ و ترتیب کن ها جهت ترتیب اوراق 
چاپی نمود. امروزه با توجه به تغییر روز افزون نیازهای صنعت چاپ، گروه تحقیق ، توسعه و بازاریابی این شرکت 
با مطالعه دقیق، نیازهای بازار را شناسایی و بر اساس آن به دنبال محصوالت جدید و راه حل های نوین در اجرای 

پروژه های چاپ و صحافی می باشند.

نوآوری و ارائه بهترین راه حل ها برای  مشتریان، تهیه جدیدترین محصوالت با آخرین تکنولوژی روز دنیا و خدمات 
رسانی با سرعت و کیفیت باال، از اهداف کالن این شرکت می باشد.

اکنون پس از گذشت سال ها فعالیت و کسب تجارب ارزنده در زمینه واردات، فروش و خدمات در حوزه صحافی و 
چاپ، این شرکت ضمن ارائه طیف وسیع و متنوعی از دستگاه ها و تجهیزات مرتبط با این صنعت، به عنوان نماینده 
ی انحصاری محصوالت کارخانجات Duplo  ژاپن تولیدکننده دستگاه های چاپ و صحافی کتاب و مجله، خط تا 
 Multigraf ،اسپانیا تولیدکننده دستگاه های چاپ رول افست و فلکسو ROTATEK ،و پرفراژ، تاکن و ترتیب کن
سوئیس تولیدکننده انواع دستگاه های پرفراژ، خط تا و تاکن، JBI فرانسه تولیدکننده انواع دستگاه های پانچ و 
صحافی فنردوبل و مارپیچ، Foliant چک تولیدکننده انواع دستگاه های سلفون کش حرارتی، Fastbind فنالند 
سازنده دستگاه های تولید جلد سخت و صحافی کتاب و آلبوم عکس، EBA آلمان تولیدکننده انواع دستگاه های 
برش گیوتین و خردکن کاغذ، B.Matic ایتالیا تولیدکننده دستگاه های برگ شمار و  Derprosa اسپانیا تولیدکننده 

انواع فیلم سلفون؛ با انگیزه نوآوری در این عرصه فعالیت می کند.

با توجه به تنوع و گستردگی ماشین آالت و محصوالت شرکت توتالیا،کارشناسان فروش ما همواره آماده ارائه 
مشاوره جهت یافتن بهترین راه حل ها برای مشتریان می باشند. این راه حل ها با توجه به ویژگی هایی نظیر نوع، 

ابعاد و حجم کار، همچنین سرعت مورد نظر و روش انجام آنها قابل تغییر و برنامه ریزی می باشد.

این شرکت با داشتن نمایندگی های معتبر در سرار کشور، ضمن ارائه یک سال گارانتی و هشت سال خدمات 
پس  از فروش برای تمامی محصوالت خود افتخار خدمت رسانی به مشتریان گرامی را دارد.

به نام ايزد منان



   Duplo Printers    
  Collators
  Booklet Makers
Paper Jogger
Banding Machine / Work Table 
Laminators
Creasing, Perforating & Cutting
Creasing, Perforating & Folding

  Creasing Machines 
  Folding Machines 
Case Makers & Fotomounts
Perfect Binders

  Guillotines
 Die Cutter / Dusense Sensory Coater
Shredders
Punching Machines

  Lamination Films

       
04  
07  
08  

  10    
  11
  13
14  
17
18  
19  
20  
22  
26  
29
30
32
34

دستگاه های تکثیر
دستگاه های ترتیب کن
دستگاه های صحافی مجله
دستگاه بُر زن و دسته کن کاغذ
دستگاه باندینگ / میز کار برقی
دستگاه های سلفون کش
دستگاه های خط تا و پرفراژ و برش
دستگاه های خط تا و پرفراژ و تا کن
دستگاه های خط تا
دستگاه های کاغذ تا کن
دستگاه های صحافی جلد سخت و آلبوم عکس
دستگاه های صحافی چسب گرم
دستگاه های برش گیوتین
دایکات / یووی موضعی برجسته
دستگاه های کاغذ خردکن
دستگاه های پانچ و صحافی فنر دوبل و مارپیچ
انواع فیلم سلفون



DUPLO DP-J450 DUPLO DP-F550 DUPLO DP-F850

Scanning Method Flat bed scanner Flat bed scanner (ADF optional) Flat bed scanner (ADF optional)

Resolution 300 x 600 dpi 300 x 600 dpi 600 x 600 dpi

Speed Up to 120 pages per minute, 5-step 
adjustment

Up to 150 pages per minute, 5-step adjustment Up to 150 pages per minute, 5-step adjustment

Document Size 297 mm x 432 mm 4” x 6” (100 mm x 148 mm)
to 11” x 17” (297 mm x 432 mm)

4” x 6” (100 mm x 148 mm) to 11” x 17” (297 mm x 432 mm)

Paper Size 297 mm x 432 mm Up to 12.6” x 18” (320 mm x 450 mm) Up to 12.6” x 18” (320 mm x 450 mm)

Paper Weight 53 - 210 gsm 12 lb. bond - 110 lb. index (45 - 210 gsm) 12 lb. bond - 110 lb. index (45 - 210 gsm)

Paper Feed Capacity 1,000 sheets 1,280 sheets of 20 lb. (75 gsm) 1,280 sheets of 20 lb. (75 gsm)

Printing/Image 
Area

290 mm x 422 mm Up to 11.4” x 16.6” (290 mm x 423 mm) Up to 11.4” x 16.6” (290 mm x 423 mm)

دستگاه های تکثیر و چاپ تک رنگ
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ساخت دوپلو ژاپن

دستگاه های مقرون به صرفه و سریع چاپ تک رنگ که دارای مزایایی 
نسبت به دستگاه های تونری و دیگر چاپگرها می باشند.

دستگاه  تکثیردستگاه  تکثیردستگاه  تکثیر

DUPLO 
 DP-F850

DUPLO 
DP-F550

DUPLO 
DP-J450

رزولوشن بسیار باال
dpi 600 x 600

صفحه نمایش تاچ
اتصال مستقیم به کامپیوتر

A3 سطح چاپ
ظرفیت سینی کاغذ 1200 برگ

چاپ با سرعت 150 برگ در دقیقه

رزولوشن باال
dpi 600 x 300

صفحه نمایش تاچ
اتصال مستقیم به کامپیوتر

A3 سطح چاپ
ظرفیت سینی کاغذ 1200 برگ

چاپ با سرعت 150 برگ در دقیقه

رزولوشن باال
dpi 600 x 300

اتصال مستقیم به کامپیوتر
A3 سطح چاپ

ظرفیت سینی کاغذ 1000 برگ
چاپ با سرعت 120 برگ در دقیقه



DUPLO DP-A100 DUPLO DP-G200 DUPLO DP-G300

Scanning Method ADF ADF Flatbed Scanner

Resolution 300 x 600 dpi 300 x 600 dpi 300 x 600 dpi

Speed 60 to 90 (A4) print per minute 60 to 120 pages per minute 60 to 120 pages per minute

Document Size 271 x 393 mm 271 x 382 mm 297 mm x 432 mm

Paper Size 271 mm x 364 mm 297 mm x 364 mm 297 mm x 364 mm

Paper Weight 53 - 128 gsm 45 - 210 gsm 45 - 210 gsm

Paper Feed Capacity 500 sheets 1,300 sheets (64 gsm) 1,300 sheets (64 gsm)

Printing/Image Area 204 x 288 mm 204 x 288 mm 204 x 288 mm

Duplo printers
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Duplo Corporation Since 1950

Quick, reliable and cost effective, duplicators have a 
number of advantages over toner-based and other 
types of printers.

دستگاه  تکثیردستگاه  تکثیر

DUPLO 
DP-G200

DUPLO 
DP-A100

رزولوشن باال
dpi 600 x 300

A4 سطح چاپ
ظرفیت سینی کاغذ 1300 برگ 64 گرم

چاپ با سرعت 130 برگ در دقیقه

رزولوشن باال
dpi 600 x 300

A4 سطح چاپ
ظرفیت سینی کاغذ 500 برگ 64 گرم

چاپ با سرعت 90 برگ در دقیقه

دستگاه  تکثیر

DUPLO 
DP-G300

رزولوشن باال
dpi 600 x 300

A4 سطح چاپ
ظرفیت سینی کاغذ 1300 برگ 64 گرم

چاپ با سرعت 130 برگ در دقیقه





Collators دستگاه های ترتیب کن

Duplo Corporation Since 1950
ساخت دوپلو ژاپن

Our Duplo paper collating machines automatically 
collate multiple stacks of paper and most connect to 
a Duplo bookletmaker to create finished booklets.

دستگاه ترتیب کندستگاه ترتیب کندستگاه ترتیب کن

 DUPLO
DFC100

 DUPLO
DFC120

 DUPLO
DSC-10 / 20

دستگاه ترتیب کن کاغذ برای ترتیب اوراق چاپی
طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا

مجهز به 10 سینی ترتیب
قابل افزایش تا 20 سینی با اتصال دو برج

حداکثر سرعت 4200 دسته ترتیب شده در ساعت
قابل اتصال به دستگاه منگنه

دستگاه ترتیب کن کاغذ برای ترتیب اوراق چاپی
طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا

مجهز به 12 سینی ترتیب
قابل افزایش تا 24 سینی با اتصال دو برج

حداکثر سرعت 4200 دسته ترتیب شده در ساعت
قابل اتصال به دستگاه منگنه

دستگاه ترتیب کن کاغذ برای ترتیب اوراق گالسه و تحریر
طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا

مجهز به 10 سینی ترتیب
قابل افزایش تا 20 سینی با اتصال دو برج

سیستم باد و مکش برای کشش کاغذ
صفحه نمایش رنگی و تاچ

حداکثر سرعت 7200 دسته ترتیب شده در ساعت
قابل اتصال به دستگاه منگنه و مفتول

DUPLO DSC-10/20 DUPLO DFC-120 DUPLO DFC-100

Number of Bins 10 12 10 

Paper Size 5.50” x 8.27” - 12.60” x 
17.72”

MAX: A3SR (320 x 450 mm)
MIN: A5 (148 mm x 210 mm)

MAX: A3SR (320 x 450 mm)
MIN: A5 (148 mm x 210 
mm)

Paper Weight 52.3 - 300 gsm 52.3 to 128 gsm 52.3 to 128 gsm

Bin Capacity Up to 1.38” 28 mm equivalent to Fine 
quality paper 64gsm, 350 
sheets

28 mm equivalent to Fine 
quality paper 64gsm, 350 
sheets

Speed Up to 7,200 sets per hour 
(depending on down-
stream unit)

Up to 4,200 sets pewr hour Up to 4,200 sets pewr hour 

  
از  يكى  زمره  در  امروزه  ژاپن  دوپلو  كارخانه 
توليدكنندگان پيشرو در صنعت صحافى و چاپ 

در دنيا به شمار ميرود. 

دستگاه هاى ترتيب كن اتوماتيك دوپلو با سرعت 
و حجم كارى باال، ترتيب كردن انواع اوراق چاپى 
ممكن  زمان  در كوتاه ترين  و  بسيار  دقت  با  را 

انجام مى دهد.
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 Duplo AutoBookie Pro

Maximum Paper SizeMaximum Paper Size 297 x 432 mm297 x 432 mm

Minimum Paper SizeMinimum Paper Size 182 x 257 mm182 x 257 mm

Paper SizesPaper Sizes A3, B4, LG, A4, B5 plus 6 memories A3, B4, LG, A4, B5 plus 6 memories 
for non-standard sizesfor non-standard sizes

Staple PositionsStaple Positions Saddle (or fold only)Saddle (or fold only)

Paper Capacity (80gsm)Paper Capacity (80gsm) Stapling & folding: 15 sheetsStapling & folding: 15 sheets

SpeedSpeed 7 sets / minute7 sets / minute

Stapler HeadsStapler Heads 2 (Staples 66 / 6)2 (Staples 66 / 6)

Stapler Head CapacityStapler Head Capacity 100100

 Duplo 150 Fr

Feeding stations 10 bins

Feeding Capacity 28mm (330 sheets of 64gsm)

Paper receiving table 
capacity

78 mm

Paper delivery direction Right side: Stacker
Left side: Finishing equipment
(Bookletmaker)

Max process speed 70 sets per minute A4SEF 
(Straight Stacking)
65 sets per minute A4SEF 
(Offset Stacking) 

Additional function Offset/Streight stacking, 
Interleave insertion, Block 
Mode feeding

دستگاه های صحافی مجله
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ساخت دوپلو ژاپن

سيستم هاى صحافى مجله دوپلو، تمامى نيازهاى شما را براى ترتيب و صحافى انواع 
مجله پاسخگو مى باشد. دقت و سرعت باالى ترتيب، صحافى مفتول ساده و لوپ و يا 
منگنه، برش مجله و شكل دهى عطف از جمله قابليت هاى اين دستگاه ها مى باشد.

دستگاه صحافی مجله

DUPLO
AutoBookie Pro

دستگاه منگنه و تای رومیزی
LCD با صفحه نمایش

حافظه برای تنظیم اندازه اوراق
حداکثر اندازه مجله x 21.6 29.7 سانتی متر
حداقل اندازه مجله x 12.85 18.2 سانتی متر

با سرعت 420 مجله در ساعت

سیستم صحافی مجله

DUPLO
150Fr

سیستم کامل ترتیب، دوخت منگنه، تا و برش
تنظیم اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله

مجهز به دستگاه ترتیب کن غلطکی اوراق
مجهز به دستگاه منگنه و تاکن

مجهز به دستگاه برش لب مجله
حداکثر اندازه مجله تا شده x 22.5 32 سانتی متر

حد اقل اندازه مجله تا شده با دو مفتول x 8 12 سانتی متر
حداکثر با سرعت 2400 مجله در ساعت

Booklet Makers: Duplo

Uniquley compact 
and highly productive



DBM-150, DBM-150T

Booklet Size (Saddle Stapling 
& Folding

Length 210 to 450 mm

Paper Type Fine quality: 64 to 127.9gsm,

Stapling Thickness Fine Quality: within 2.5mm
(Maximum of 25 sheets)

Maximum Processing Speed 2400 sets/hour

Stapling width 70, 108, 160, 258, and 
276mm

Trimming waste width 1 to 20 MM

Staple Capacity 5,000 staples per cartridge

DBM-150, DBM-150T

Booklet Size (Saddle Stapling & Folding) Length 210 to 450 mm

Paper Type Fine quality: 64 to 127.9gsm,

Stapling Thickness Fine Quality: within 2.5mm (Maximum of 25 sheets)

Maximum Processing Speed 2400 sets/hour

Stapling width 70, 108, 160, 258, and 276mm

Trimming waste width 1 to 20 MM

Staple Capacity 5,000 staples per cartridge

DSF-2200 Sheet Feeder

Feeding System Belt suction, top feed, air separation from fan and pumps

User Features OMR end of set mark reader, Ultrasonic double sheet detection, Hand feeding, Active anti-static bar

Paper Capacity Main feed tray 200 mm media stack height

Microsoft Windows-based graphical 
user Interface (OPTIONAL)

Job programming, save and recall, automated set-up.(Mandatory
requirement when barcode reader kit is fitted)

Bar code reader kit Fits two trays. 1D & 2D codes supported
39, 93, 128, 2of5, Datamatrix

Booklet MakerS
Everything that you could want from a booklet maker – you’ll find the solution 
within the Duplo range. We provide small, hand-fed desktop machines, fully 
automated high quality production systems that can intelligently sheet feed 
collated and uncollated sets, and, well, pretty much everything in between! 
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Duplo Corporation Since 1950

سیستم صحافی مجله سیستم صحافی مجله

DUPLO
150 Digital Booklet System

DUPLO
150C

سیستم کامل دوخت منگنه، تا و برش کاغذهای ترتیب شده
تنظیم کامال اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله

مجهز به دستگاه تغذیه هوشمند کاغذ های ترتیب شده ی چاپ دیجیتال
مجهز به دستگاه تاکن و دوخت منگنه

مجهز به دستگاه برش لب مجله
حداکثر اندازه مجله تا شده x 23 32 سانتی متر سانتی متر
حد اقل اندازه مجله تا شده با دو مفتول x 8 12 سانتی متر

حداکثر با تغذیه 200 برگ در دقیقه

سیستم کامل ترتیب، دوخت منگنه، تا و برش
تنظیم اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله

مجهز به دستگاه ترتیب کن غلطکی اوراق
مجهز به دستگاه منگنه و تاکن

مجهز به دستگاه برش لب مجله
حداکثر اندازه مجله تا شده x 22.5 32 سانتی متر

حد اقل اندازه مجله تا شده با دو مفتول x 8 12 سانتی متر
حداکثر با سرعت 2400 مجله در ساعت

Booklet Makers: Duplo



Paper Jogger
Duplo Corporation Since 1950

بُر زن و دسته کن کاغذ
ساخت دوپلو ژاپن

دسته کردن برگه ها
 با استفاده از دمیدن هوای یونیزه شده

ظرفیت 10 سانتی متر
A3+ اندازه کاغذ تا

Duplo UJ-500 AS

Paper Size (min) 120 x 146 mm

Paper Size (max) 328 x 457

Paper Loading Capacity Up to 480 sheets of 80 gsm

Air Blowing System Ionized Air Blower

دستگاه بُر زن 
و دسته کن کاغذ

  دستگاه برزن و دسته کن کاغذ، با دمیدن هوای یونیزه ضمن دسته کردن 
به دستگاه های  انتقال  آماده  را  آن  و  الکتریسیته ساکن شده   کاغذ موجب کاهش 

ترتیب کن، برش و دیگر دستگاه ها  می نماید.

Unique vibration system Ionized air-assisted blowing for effective reduction of static Small footprint The UJ-500AS 
Air Jogger, the perfect companion for printing and post-printing equipment, maximizes paper jogging efficiency for 
documents loaded into collators, folders, cutters, and much more.
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DUPLO
UJ-500 AS



Banding machine
Multigraf AG Made in Switzerland

MULTIGRAF WK02-30 / B

Product size up to 460 x 200 mm

Banding speed 460 x 200 mm

Tape width 29 mm

Dispenser Jumbo roll dispenser (Model B only)

 EBA Leowork

Max. liftloadin kg 50

Dimensions HxWxD in mm 610 – 10 0 0 x 6 5 0 x 6 5 0

Table size WxD in mm 6 5 0 x 5 8 5

Weight in kg 25

Work table
EBA Made in Germany

  این دستگاه ها برای باند رول کردن اجناس بطور اتوماتیک  و در مدت 
زمان کوتاه بکار میرود. زمان آماده سازی بسیار کم این دستگاه و قابلیت استفاده 

از نوار های نایلونی یا کاغذی از ویژگی های آن می باشد.

The WK02-30 & WK02-30B is a machine for the professional banding of packages with a range of use from 30 x 10 mm to 460 x 200 mm. The binding 
process is completed in less than three seconds. One of the major advantages of the WK02-30 & WK02-30B is the short start-up time of less than six 
seconds. The WK02-30 & WK02-30B can be operated with paper or plastic tapes.

دستگاه باندینگ

MULTIGRAF
WK02-30/ B

دستگاه باند رول تمام اتوماتیک
امکان بسته بندی با نوار پالستیکی یا کاغذی

حداکثر اندازه بسته  46x20 سانتی متر
 عرض نوار 29 میلی متر

برای بسته بندی انواع اوراق و محصوالت چاپی
میز کار برقی

EBA
Leowork

حرکت آرام و روان میز با امکان قفل چرخ
امکان بارگزاری تا 50 کیلوگرم

خاموش شدن اتوماتیک در صورت عدم استفاده
بسیار بی صدا 

با بدنه و ستون فلزی
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دستگاه های سلفون کشی حرارتی اتوماتیک فولیانت با فشار باال و برای دستگاه های سلفون کش
حجم باالی کار به کار میروند. در این دستگاه ها امکان استفاده از سلفون 
کشی دوطرفه، غلطک نچسب  و همچنین تحویل اتوماتیک برروی پالت 

بصورت آپشن وجود دارد. 

laminators
Foliant EU, S.R.O. Czech Republic

ساخت فولیانت

دستگاه سلفون کش حرارتیدستگاه سلفون کش حرارتی

FOLIANT
Gemini C 400A

FOLIANT
Vega 400A

سلفون کشی حرارتی پنوماتیک
تغذیه اتوماتیک کاغذ

جداسازی اتوماتیک کاغذ
کمپرسور داخلی برای فشارغلطک
ابعاد کاغذ تا x 66 38 سانتی متر

وزن کاغذ 115 تا 350 گرم
سرعت 15 متر در دقیقه

غلطک نچسب آپشن

 FOLIANT Vega 400A FOLIANT Gemini C 400S

Maximum speed 18 m / min 15 m / min

Feeding Automatic Manual

Feeding system Vacuum belt -

Feeder's load capacity 30 cm -

Overlaps control In-Run Screw control -

Overlaps accuracy + / - 2 mm -

Separation Automatic Automatic

Paper weight 115 - 500 g/m2 115 - 350 g/m2

Main roller pressure Pneumatic Pneumatic

Integrated compressor Included Standard

Min. sheets size (w x l) 15 x 15 cm 20 x 30 cm

Max. sheets size (w x l) 38 x 66 cm 38 x 58 cm

Max. performance 2100 B3 / h 1800 B3 / hour

سلفون کش حرارتی پنوماتیک
تغذیه اتوماتیک کاغذ

جداسازی اتوماتیک کاغذ
کمپرسور داخلی برای فشارغلطک
ابعاد کاغذ تا x 58 38 سانتی متر

وزن کاغذ 115 تا 350 گرم
سرعت 15 متر در دقیقه

غلطک نچسب آپشن
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Foliant has made foiling and spot var-
nish fast and affordable for short run 
and personalized print with the launch 
of its Multi-functional In-printing Unit 
available from Intelligent Finishing Sys-
tems. The Multi-functional Unit runs 
a wide range of colors including gold, 
silver, red and green and a clear gloss 
for spot varnish.

Foliant Foiler:

  ديگر نگران متااليز، طالكوب و يا ورنى موضعى براى كارهاى چاپ خود نباشيد. 
فوليانت راه حلى بسيار ارزان و سريع را بصورت آپشن متااليز براى دستگاه هاى سلفون كش 

طراحى كرده است.

آپشن متاالیز:



 Why buy separate cutting and creasing machines when you can do both (andدستگاه های خط تا، پرفراژ و برش
much more!) with a Duplo Cutter Creaser? You can use our systems as a business 
card cutter, a guillotine, a paper creaser, a perforator, and a rotary die cutter. 
Save money, save time, expand your capabilities and benefit from the quick set 
up of our automated Cutter Creasers.

ساخت دوپلو ژاپن

مناسب برای چاپ دیجیتال
قابل برنامه ریزی

قابل اتصال به کامپیوتر
CCD مجهز به

تا کاغذ x 670 370 میلی متر
تا کاغذ 350 گرم

با سرعت 30 برگ در دقیقه
مجهز به برش های عرضی و طولی
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خط تا، پرفراژ و برش دیجیتال

DUPLO
DC-646i PRO

DUPLO DC-646i PRO

Maximum Paper Size 370 x 670 mm

Minimum Paper Size 210 x 210 mm

Finished Size Minimum 48 mm x 50 mm

Maximum Maximum 370 mm x 650 mm

Paper Weight 110-350 gsm

Speed (3-Step Setting) 30 ppm (A4 SEF, lead/trim 10 mm, center crease) 40 ppm when using CCD

Slits 6 standard slitter tools (2 margin slitters, 4 center slitters) 2 optional slitter modules (each module carries 2 slitter tools) can be installed for a maximum of 10 slits

Cuts Maximum 25 cuts per sheet

Creases Maximum 20 creases per sheet

Crease Depth Adjustment 3 steps (from control panel)

Standard Features 80 job memory in main unit; test feed (1 sheet); air knife; side blow; feed skew adjustment; ultrasonic double-feed detection; CCD scanner for automatic job recall 
via barcode reading and image drift compensation via registration mark reading; on-the-fly rejection; card stacker; waste conveyor; emergency stop switch; cleaning 
mode; PC Controller software, PC arm mount

Options Rotary tool module (includes 2 each of perf, micro perf, score, slit-score), can also do strike perforation; Slitter module (2 independent sets of slitters); Cross perforat-
ing module (includes 1 each of perf, micro perf, slit-score), can also do strike perforation. (All modules require a PCB kit, however only one kit is needed for the use of 
multiple modules); 48”Long Conveyor Stacker; Integrated Folding System (IFS); PC arm and PC

Creasing, Perforating & Cutting: Duplo



CREASING, PERFORATING & CUtTING    

دستگاه خط تا دستگاه خط تا، پرفراژ و برش

DUPLO
DC-446

 DUPLO
DC-616 PRO

مجهز به خط تا و پرفراژ
برش عرضی و طولی

مناسب برای برش عکس، کارت دعوت
کارت پستال و کارت ویزیت

قابلیت اتصال به کامپیوتر

مجهز به خط تا و پرفراژ
برش عرضی و طولی

مناسب برای برش عکس، کارت دعوت، 
کارت پستال و کارت ویزیت

قابلیت اتصال به کامپیوتر

DUPLO DC-446

Maximum Paper Size 330.5 mm x 670 mm

Minimum Paper Size 140 mm x 150 mm

Feeder Capacity 100 mm

Speed 60 sheets per minute (letter size, 
1 crease)

Feeder Type Air Suction

Crease Up to 20

Crease Depth 
Adjustment

Yes, 3 steps via control panel

Options Air knife; double-feed detection; 
slitters; perforation wheels; 
cabinet; IFS

Job Memory Up to 30

DUPLO DC-616 PRO DUPLO DC-616

Input Paper Size Max: 320mm wide x 650mm* long 320mm wide x 650mm* long

Input Paper Size Min: 210mm wide x 210mm long 210mm wide x 210mm long

Paper Weight 110-350 gsm 110-350 gsm

Capacity 100 mm 100 mm

Number 6 x rotary slitting knives 6 x rotary slitting knives 

Margin Slit 3.2mm - 55mm from paper side edges 3.2mm - 55mm from paper side edges

Gutter Defelctor: 5mm - 15mm strips 5mm - 15mm strips

Number 1 Cross Knife 1 Cross Knife

Maximum 25 cuts (programmable in 0.1mm increments) 25 cuts (programmable in 0.1mm increments)

Number 1 x creasing rule across paper direction 1 x creasing rule across paper direction

Maximum 20 creases (programmable in 0.1mm increments) 20 creases (programmable in 0.1mm increments)

Crease Depth Adjustment: 3 steps (from control panel) 3 steps (from control panel)

Number 2 Rotary Tools (15tpi) 2 Rotary Tools (15tpi)

Positioning: Manual Manual

PC Connection Yes Yes

15 Creasing, Perforating & Cutting: Duplo

Duplo Corporation Since 1950

دستگاه خط تا، پرفراژ و برش

 DUPLO
DC-616

مجهز به خط تا 
مناسب برای برش عکس، کارت دعوت

کارت پستال و کارت ویزیت
پرفراژ به صورت آپشن
برش به صورت آپشن



دستگاه خط تا ، پرفراژ و برش دستگاه برش کارت ویزیت

DUPLO
DC 746

DUPLO
Ultra Cut 130

دستگاه خط تا، پرفراژ و برش
مناسب برای چاپ دیجیتال

قابل برنامه ریزی و  قابل اتصال به کامپیوتر
مجهز به CCD برای دقت عملکرد
مجهز به برش های عرضی و طولی

پرفراژ افقی و عمودی بصورت آپشن
تا کاغذ x 670 370 میلی متر و  گرماژ 350

با سرعت 50 برگ در دقیقه

DUPLO DC 746

Maximum Paper Size 370 x 670 mm

Minimum Paper Size 210 x 210 mm

Finished Size Minimum 48 mm x 50 mm

Paper Weight 110-350 gsm

Speed (3-Step Setting) 50 ppm (A4 SEF, lead/trim 10 mm, center crease)
40 ppm when using CCD

Slits 6 standard slitter tools (2 margin slitters, 4 center slitters)
2 Optional slitter module (each module carries 2 slitter tools) can be installed for a 
maximum of 10 slits

Cuts Maximum 25 cuts per sheet

Creases Maximum 20 creases per sheet

Crease Depth 
Adjustment

3 steps (from control panel)
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Ultra Cut 130

Paper Size 229 x unlimited mm

Maximum Cut Size 148 x 210 mm

Minimum Cut Size 85 x 30 mm

Paper Weight 120-350 gsm

Feeding Capacity 25 mm

Speed 130 Business Card / Minute (single Cut)

Accuracy 0.2 mm +/-

Error Detection Paper Jam, Cut mark detection error, No slitter unit, 
Cover open

Job Memories 12 Job memories (2 business card, 1 postcard, 
1 photo card, 8 user-defined)

دستگاه های خط تا، پرفراژ و برش
ساخت دوپلو ژاپن

مناسب برای برش کارت ویزیت، کارت پستال و عکس
مجهز به برش های عرضی و طولی

قابل برنامه ریزی
حداکثر عرض  239 میلی متر در طول نامحدود

تا کاغذ 350 گرم
با سرعت 130 کارت ویزیت در دقیقه

با دستگاه ه های دوپلو، عمل برش و خط تا و پرفراژ را در می توانید در یک مرحله از عبور 
کاغذ انجام دهید و دیگر نیازی به خرید دستگاه های مجزا ندارید.



دستگاه های خط تا، پرفراژ و تاکن

دستگاه های خط تا و پرفراژدستگاه های خط تا و پرفراژ

 MULTIGRAF
Touchline C375

 MULTIGRAF
Touchline CP375 DUO

دستگاه خط تا تمام اتوماتیک
با کاربری بسیار آسان و دقیق

تغذیه کاغذ با سیستم باد و مکش
قابلیت برنامه ریزی محل خط تا

فشار قابل تنظیم در سه اندازه
حد اکثر اندازه کاغذ x 105 37.5 سانتی متر

حداکثر گرماژ 400 گرم
با سرعت 5000 برگ A4  در ساعت

امکان ایجاد خط تا  مثبت و منفی همزمان
پرفراژ موضعی افقی و عمودی 

تغذیه کاغذ با سیستم باد و مکش
قابلیت برنامه ریزی محل خط تا مثبت و منفی 

پرفراژ موضعی طولی و عرضی /  با کاربری بسیار آسان و دقیق
حداکثر گرماژ 400 گرم  /  تنظیم در سه اندازه
با سرعت 6000 برگ A4  در ساعت فشار قابل

حد اکثر اندازه کاغذ 105 * 37.5 سانتی متر 

TOUCHLINE CP375 duo

Paper size minimum 105 x 148 mm

Paper size maximum 375 x 660 mm, standard
375 x 1050 mm, table extension

Paper stocks perforating 80 to 300 gsm or max. 0.3 mm*

Paper stocks creasing 80 to 400 gsm or max. 0.4 mm*

Minimum crease distance 1 mm

Minimum Perforating 
distance

3 mm

Speed  up to 20 per sheet

Number of operations depending on job, up to 5000 
A4/h, 6000 A5/h

TOUCHLINE C375

Paper size minimum 105 x 148 mm

Paper size maximum 375 x 660 mm, standard
375 x 1050 mm, table extension

Paper stocks 80 to 400 gsm or max. 0.4 mm
(depending on material quality.)

Number of creases 20

Minimum crease 
distance

1 mm

Number of oper-
ations

 up to 20 per sheet

Speed depending on job, up to 5000 A4/h, 6000 A5/h

دستگاه خط تا و تا کن بروشور و کاغذ

MULTIGRAF
Touchline CF375

مناسب برای تا کردن انواع بروشور و کاتالوگ
تنظیم اتوماتیک در 7 شکل مختلف تا

ایجاد خط تا و تا کردن اوراق
تغذیه اتوماتیک کاغذ با سیستم باد و مکش

سرعت 5000 برگ A4 در ساعت
تا کردن انواع بروشورها تا 400 گرم

TOUCHLINE CF375

Paper size 
minimum 105 x 148 mm

Paper size 
maximum 375 x 660 mm

Paper stocks 80 to 400 gsm or max. 0.4 mm
(depending on material quality.)

Number of creases 20

Minimum crease 
distance 30 mm

Number of folds 2

Speed 5000 A4/h

In designing the Multigraf machine programme, the idea of modularity is 
being further advanced. All models can be supplied with standard, manual 
folding plates and with simple basic equipment. If the requirements of the 
user change, the machines can be upgraded and adapted to the new situa-
tion at any time. Folding machines can be extended with automatic folding 
plates whenever needed.

ساخت مولتی گراف سوییس و دوپلو ژاپن
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C500 C400

Max creasing thickness 400 gsm 400 gsm

Max creasing width 510 mm 400 mm

Machine dimensions 570 x 650 x 320 mm 590 x 690 x 170 mm

Net Weight 15.7/17.9 kg 13 Kg

Fastbind
CREASING machines    

دستگاه خط تا دستگاه خط تا

FASTBIND
C500

FASTBIND
C400

خط تای دستی رومیزی
با کاربری آسان و دقت بسیار باال
ایجاد چهار خط تا در یک مرحله

قابلیت تنظیم فشار خط تا
خط تای اوراق و جلد کتاب تا 400 گرم

اندازه خط تا حداکثر 51 سانتی متر

خط تای دستی رومیزی
با کاربری آسان و دقت بسیار باال
ایجاد چهار خط تا در یک مرحله

قابلیت تنظیم فشار خط تا
اندازه خط تا حداکثر 40 سانتی متر

خط تای اوراق و جلد کتاب تا 400 گرم

18Creasing Machines: Fastbind

دستگاه های  خط تا
ساخت فست بایند فنالند

A strong, precise crease is the foundation for a quality product. Fastbind’s creasing 
machines allow you to crease your jobs easily and accurately, without expensive 
set-up time and tooling required.

Fastbind offers affordable creasers to produce cards, soft covers and more. We have 
also designed a specialized photo creaser for difficult paper types commonly used 
for high quality photographic prints. Combined with Fastbind FotoMount Binders, 
Fastbind creasers give you a perfect crease, on-demand!



دستگاه کاغذ تا کندستگاه کاغذ تا کندستگاه کاغذ تا کن

 DUPLO
DF-755

 DUPLO
DF 970 / 980

 DUPLO
DF 1200

دستگاه رومیزی با حجم کم
قابل تنظیم در 6 شکل مختلف تا

با سرعت 125 برگ A4 در دقیقه )یک تا(

دستگاه رومیزی با حجم کم
قابل تنظیم در 6 شکل مختلف تا

با سرعت 260 برگ در دقیقه )یک تا(

دستگاه رومیزی با حجم کم
تنظیم اتوماتیک در 6 شکل مختلف تا

سیستم باد و مکش در ورودی کاغذ
سرعت 260 برگ در دقیقه )یک تا(

folding machines دستگاه های کاغذ تا کن
Duplo Corporation Since 1950

ساخت دوپلو ژاپن

DF 1200

Maximum Paper Size 310 x 457 mm

Minimum Paper Size 120 x 182 mm

Speed Up to 260 sheets per minute 
(letter Size Single Fold)

Feeding Mechanism Belt with Suction Feeder

Feeding Tray Capacity Up to 625 sheets 64gsm

Folding Modes Single, Double, Half Accordion, 
Letter,Accordion, Gate, Custom

DF 970 DF 980

Maximum Paper Size 311 x 457.2

Mnimum Paper Size 74 x 105 mm

Folding Mode Single Fold,Double Fold, Irregular 
Accordion Fold, Letter Fold, Accordi-
on Fold, Brochure Fold, Custom Fold

Paper Weight 52-157gsm

Maximum Processing 
Speed

260 sheets/minute (A4 Singlr Fold)

Feeding Mechanism Friction

Automatic Fold 
Position Setting

Yes

Double Feed 
Detection

No Yes

Automatic Tray up 
& down

No Yes

DF-755

Maximum paper size 297 x 432 mm

Minimum paper size 126 x 182 mm

Folding Mode Single Fold, Double Fold,Irregular 
Accordion Fold,Letter Fold, Accordion 
Fold,Gate Fold, Cross Single Fold, Cross 
Letter Fold

Paper Weight 52-128 gsm

Maximum Process-
ing Speed

125 sheets per minute (single folding 
A4)

Capacity of Feeding 
Tray

500 sheets of 64gsm

Feeding Mechanism 3 Paper Feeding Rollers

Automatic Folding 
Stopper & Stacker 
Roller

No

Folding large numbers of letters or invoices by hand is no-one’s idea of fun, so take the pain away from the task with a Duplo paper folding 
machine. After a whizz through the machine, your sheets will be ready for quick and easy envelope inserting. Offices and small in-plants such 
as in banks, universities and schools love these machines.

   تمامی اوراقی که قبال با دست تا می شدند را می توانید با این دستگاه ها تا بزنید. تنها با فشار یک کلید تمامی اوراق بصورت اتوماتیک و به شکل دلخواه شما تا می گردند.
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Personalised, custom printed hard covers, made also in small quantities, are 
no longer a luxury, these are necessity in order to compete for your customers. 
It is the fastest growing segment on the binding field.Personalised covers add 
value to your services and provide „competitive edge“ against your compet-
itors. With Fastbind Case makers you can make personalised hard covers in 
minutes – using your design, your printer, your imagination!

دستگاه های صحافی جلدسخت 
و آلبوم عکس

Case Makers: Fastbind

Fastbind H46 PRO Fastbind H32 PRO

Max print size (W x L) 1080 x 530 mm 740 x 370 mm

Max finished case size, 
opened (W x L)

1040 x 490 mm 700 x 330 mm 

Max finished case size, 
closed (W x L x H) 

- 330 x 330 x 40 mm

Max. folding length 1040 mm 700 mm

Thickness of 
the cardboard

Up to 5 mm Up to 5 mm

Voltage 220–240 V 220–240 V

دستگاه صحافی جلد سخت 
و صحافی آلبوم عکس

 FASTBIND
EXPRESS Plus

دستگاه فشرده خط تا و تا، تولید جلد سخت و  صحافی آلبوم
مجهز به ابزار خط تا و تای دستی برگه های عکس

مجهز به ابزار تولید جلد سخت
حداکثر اندازه جلد سخت تا x 30.5 30.5 سانتی متر

استفاده از برگه های پشت چسب دار برای عکس های 
یک طرف چاپ و تولید آلبوم فلت

استفاده از منگنه برای عکس های دو طرف چاپ
مجهز به دستگاه منگنه دستی

استفاده از برگه های پشت چسب دار برای صحافی جلد سخت
حداکثر ضخامت آلبوم برای عکس های یک رو 3 سانتی متر

حداکثر ضخامت آلبوم برای عکس های دورو  8 میلی متر

دستگاه تولید جلد سختدستگاه تولید جلد سخت

 FASTBIND
H32 PRO

 FASTBIND
H46 PRO

تولید جلد سخت برای کتاب و آلبوم
حداکثر اندازه سطح چاپ x 74 37 سانتی متر

حد اکثر اندازه جلد باز x 70 33 سانتی متر
حد اکثر اندازه جلد تا شده x 70 x 4 27.5 سانتی متر 

 حداکثر اندازه تای جلد 70 سانتی متر
مجهز به وکیوم  

مجهز به لب برگردان جلد با تنظیم اتوماتیک ضخامت
مجهز به فاصله گذار جلد و عطف بصورت آپشن

مجهز به دستگاه برش کنار بصورت آپشن

تولید جلد سخت برای کتاب و آلبوم
حداکثر اندازه سطح چاپ x 108 53 سانتی متر

حد اکثر اندازه جلد باز x 104 49 سانتی متر
حد اکثر اندازه تای جلد 104 سانتی متر

مجهز به واکیوم
مجهز به لب برگردان قابل تنظیم جلد

مجهز به فاصله گذار جلد و عطف بصورت آپشن
مجهز به دستگاه برش کنار بصورت آپشن

ساخت فست بایند فنالند

 Fastbind Express Mini

Book format up to 305 mm x 305 mm

Binding technology for single-sid-
ed prints

FotoMount binding with MountingWall system, binding thickness up to 50 mm. 3-side 
guillotine cut needed (guillotine not included)

Binding technology for duplex 
prints

Manual BooXTer side staple binding, binding thickness up to 8 mm (depending on 
materials).

Creasing & folding Handheld creasing tool included. Metric / standard ruler and guide fingers for square 
and precise positioning.

FotoMount binding supplies Fastbind FotoMount Mounting sheets™ form the core of the book block. Fastbind 
FotoMount End Sheets™ attach your book block to the cover.

Staples for BooXTer binding Rapid SuperSTRONG 24/8

Standard cover sizes A4 portait, A4 landscape, 203x203, 305x305.
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 Fastbind
FotoMount F46e

Max print 
size (W x L)

914 x 457 mm 

Min album 
size (W x L)

50 x 50 mm 

Max album 
size (W x L)

457 x 457

Max binding 
thickness

80 mm

Voltage 220-240 V

Machine dimen-
sions with shelf 
(W x L x H)

960 x 570 x 630 
mm

Net/gross weight 45/77 kg

 Fastbind
FotoMount F42

Max print size (W x L) 426 x 946 mm

Min album size (W x L) 50 x 50 mm

Max album size with 
extension table (W x L)

470 x 420 mm 

Max album size without 
extension table (W x L)

310 x 420 mm 

Max binding thickness 60 mm

Machine dims. with exten-
sion table (W x L x H)

540 x 790 x 320 mm

Dims. without extension 
table (W x L x H)

540 x 610 x 320 mm

Net/gross weight 21/24 kg
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CASE MAKERS & fotomounts
Fastbind

دستگاه صحافی جلد سخت 
و صحافی آلبوم عکس

دستگاه صحافی آلبوم عکسدستگاه صحافی آلبوم عکس

 FASTBIND
 FotoMount F42

 FASTBIND
FotoMount F46e

تولید نیمه اتوماتیک آلبوم عکس
صحافی اوراق عکس

تولید آلبوم فلت
حداکثر سطح چاپ x 94.6 91.4 ساانتی متر

حداقل اندازه آلبوم x 5 5 سانتی متر
حداکثر اندازه آلبوم x 45.7 45.7 سانتی متر
حداکثر ضخامت عطف آلبوم 8 سانتی متر

صحافی اوراق عکس
تولید آلبوم فلت

حداکثر سطح چاپ x 94.6 42.6 ساانتی متر
حداقل اندازه آلبوم x 5 5 سانتی متر

حداکثر اندازه آلبوم  47x 42 سانتی متر
حداکثر ضخامت عطف آلبوم 6 سانتی متر

دستگاه صحافی آلبوم عکس

 FASTBIND
EXPRESS Mini

دستگاه فشرده خط تا و تا و صحافی دستی آلبوم 
مجهز به ابزار خط تا و تای دستی برگه های عکس

استفاده از برگه های پشت چسب دار 
برای عکس های یک رو

استفاده از منگنه برای عکس های دو رو چاپ
مجهز به دستگاه منگنه دستی

حداکثر اندازه آلبوم x 30.5 30.5 سانتی متر
حداکثر ضخامت آلبوم برای 

عکس های رو  5 سانتی متر
حداکثر ضخامت آلبوم برای 
عکس های دو رو  8 میلی متر

با دستگاه های صحافی فست بایند تولید و صحافی جلد 
نیست.  دست نیافتنی  دیگر  اختصاصی  آلبوم  و  سخت 
شما می توانید از این دستگاه ها به عنوان برگ برنده ای 
جهت افزایش کیفیت کار ارائه شده به مشتری های خود 

نهایت بهره را ببرید.

 Fastbind Express Mini

Book format up to 305 mm x 305 mm

Binding technology for 
single-sided prints

FotoMount binding with MountingWall system, 
binding thickness up to 50 mm. 3-side guillotine cut 
needed (guillotine not included)

Binding technology for duplex 
prints

Manual BooXTer side staple binding, binding thick-
ness up to 8 mm (depending on materials).

Creasing & folding Handheld creasing tool included. Metric / standard 
ruler and guide fingers for square and precise 
positioning.

FotoMount binding supplies Fastbind FotoMount Mounting sheets™ form the core 
of the book block. Fastbind FotoMount End Sheets™ 
attach your book block to the cover.

Staples for BooXTer binding Rapid SuperSTRONG 24/8

Standard cover sizes A4 portait, A4 landscape, 203x203, 305x305.



دستگاه صحافی چسب گرمدستگاه صحافی چسب گرمدستگاه صحافی چسب گرم

 FASTBIND
Elite XT

 FASTBIND
Fastbind PUREVA XT

 FASTBIND
Secura

رنده و چسب زنی دستی
صحافی جلد سخت و جلد معمولی

A3 تا سایز
اشغال فضای کم

PUR صحافی کتاب با چسب حرارتی معمولی و
مناسب برای صحافی انواع اوراق کاغذی، مقوایی، 

گالسه و پالستیک
رنده و چسب زنی دستی

صحافی جلد سخت و جلد معمولی
تا سایز 45 سانتیمتر

اشغال فضای کم

PUR صحافی کتاب با چسب حرارتی معمولی و
چسب زنی دستی

صحافی جلد سخت و جلد معمولی
A3 تا سایز

اشغال فضای کم

perfect bindings

  Fastbind perfect binders offer a versatile book binding solution for hard and soft cover presentations using double sided prints. Fast-
bind provides a large range of perfect binders satisfying different binding needs from traditional books to more demanding tasks such as PUR 
technology requiring paper stocks. You can produce any book format from miniature to A3 Portrait and up to 40 mm (1.57”) thick

 Fastbind Secura

Max. binding length 235 mm

Max. binding height 320 mm

Max cover thickness 400 g/m² 

Capacity books/hou Up to 180

Voltage 220–240 V

Machine dimensions 
(W x D x H)

660 x 370 x 430 mm

Net/gross weight 28/31 kg

 Fastbind PUREVA XT

Production speed 1-3 books per minute

Min/max binding thickness 0.1–45 mm

Max. binding length Up to 455 mm

Min/Max. binding height 140 / 320 mm

Max soft cover thickness Up to 400 g/m²

Voltage 220–240 V

Machine dimensions (W x 
D x H)

1070 x 600 x 640 mm 

Weight 90 kg 

 Fastbind Elite XT

Capacity cycles/hour Up to 450

Capacity books/hour Up to 180

Min-max binding thickness 0.1–50 mm

Max binding length 455 mm 

Min-max binding height 140/320 mm

Max cover thickness 400 g/m²

Voltage 220–240 V

Machine dimensions (W x D x H) 1050 x 520 x 570 mm

Net/gross weight 52.2/70 kg 

Fastbind

دستگاه های صحافی چسب گرم
فست بایند فنالند

Perfect Bindings: Fastbind 22
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 PFi Bind 6000

Book size (Spine x Fore-edge) 90mm x 100mm (minimum)
420mm x 460mm (maximum)

Thickness of the document (without scoring) 1mm to 50mm

Spine preparation tool Milling and Notching

Height of the spine preparation tool 0mm to 3mm

In-line cover feeder and scoring yes

Length of the cover 140mm to 420mm

Width of the cover 260mm to 780mm

Thickness of the cover sheet 80gsm to 350gsm

Stacking capacity on the cover feeder 100mm

Side guides on cover feeder Fully automatic

Glue application on the spine PUR

Glue application on the sides EVA and PUR

Optional Ultrasonic double feed detection

  UltraBind 2000

Length of the Document 80 mm to 340 mm

Thickness of the Document 1 mm to 40 mm

Minimum Book Size 90 mm x 80 mm

Cycle Speed 290

Patented Orbital PUR System Closed Tank

Glue Application on the Spine PUR

EasyLOAD PUR Cartridge 0.3 kg

Paper Dust Collector YES

Heat-up Time 20 to 25 minutes

Power Supply 220V Single Phase 60Hz 16A

Air Compressor (Min. requirements) 90psi 5.0cfm

Weight 231 kg

FINE ADJUSTMENT: yes

Glue Cut Off yes

Nipping Station Time yes

Book Block Position in the Cover yes

Options and Supplies Air Compressor; PUR EasyLOAD Cartridge; Cleaner Cartridge

از ویژگی اصلی دستگاه های چسب گرم می توان به اتوماسیون ، امکان استفاده از چسب معمولی و پی دستگاه های صحافی چسب گرم
یوآر و همچنین راحتی استفاده از آن اشاره کرد. تمامی محصوالت دوپلو از مدل های رومیزی تا دستگاه 

های بزرگ دارای ویژگی های مذکور می باشند.

دستگاه صحافی چسب گرمدستگاه صحافی چسب گرم

DUPLO
UltraBind 2000 PUR

 DUPLO
PFi BIND 6000 DUO PUR

PUR صحافی کتاب با چسب حرارتی
مناسب برای صحافی انواع اوراق کاغذی، مقوایی،گالسه و پالستیک

عملکرد نیمه اتوماتیک
PUR مجهز به نازل

مقرون به صرفه و دقیق
290 سیکل در دقیقه

PUR صحافی کتاب با چسب حرارتی
مناسب برای صحافی انواع اوراق کاغذی، مقوایی،

گالسه و پالستیک
عملکرد تمام  اتوماتیک

PUR مجهز به نازل
مقرون به صرفه و دقیق

ساخت دوپلو ژاپن
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دستگاه صحافی چسب گرمدستگاه صحافی چسب گرم

 DUPLO
DBP-500

DUPLO
DB290

تنظيم كامال اتوماتيك از روى پانل
مجهز به سينى تغذيه اتوماتيك جلد

چهار خط تا بر روى جلد
مقرون به صرفه و دقیق

با سرعت حداكثر 5000 کتاب در ساعت

رنده و چسب زنى اتوماتيك
با کاربری آسان برای اوراق دیجیتال و افست

مجهز به دو غلطک چسب زنی
حداکثر 200 کتاب در ساعت

 DUPLO DB290

Maximum Book Size 320 mm (spine length) x 400 mm

Minimum Book Size 120 mm (spine length) x 50 mm

Maximum Cover Size 320 mm (spine length) x 750 mm (using ruler guides 
for cover alignment)
320 mm x 840 mm
(using centre marks for cover alignment)

Maximum Binding Thickness 40 mm

Glue Warm-up 30 minutes

Glue Warm-up in Stand-by Mode 5 minutes

Production Speed Up to 200 books per hour

Notching & Roughing Double pass

Operation Modes Pad, tape, cover

Standard Features Stand-by mode, LED display, error detection display

Power Source 220/240V, 50Hz/10A

Dimensions (WxDxH) 1,300 mm x 560 mm x 470 mm

Weight 143 kg

Options and Supplies Air Compressor; PUR EasyLOAD Cartridge; Cleaner 
Cartridge

 DUPLO DPB500

blockBook thickness Min 1 mm Max 51 mm

thicknessBook size (spine × fore-edge) Max 360 mm × 320 mm

mmCover size Max 360 × 696 mm Min 120 × 250 mm

Cover weight: 80-302 gsm

Cycling speed 525 books/hr

Stacker capacity 200 mm

Side gluing Automatic side gluing wheels

Book clamps 1

Programs 20

Score tools 4 ( 2 inverted)

Screen Touch screen control

Waste extraction External motor & dust collection bag

Warm up time: 30 - 40 mins

Milling depth Max 4mm Min 0.5mm 6 manual steps 0, 0.5, 1.0, 2, 3, 4mm

Glue operating temperature: 120- 200°C

Notching tools 2

2Book accuracy +/- 0.1 mm on cover and nipping stations

Duplo Since 1950

The key factors in perfect binding are ease of use through automation and 
flexible options such as EVA and PUR binding glues. The Duplo range of per-
fect binders, including the PFi Bind, meets these requirements, while cater-
ing for everything from table top to high cycle demands. 



دستگاه برش کاغذدستگاه برش کاغذدستگاه برش کاغذ

 EBA
4305

 EBA
4705

 EBA
4350

دستگاه های برش گیوتین
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ساخت ای بی آ آلمان  

با دستگاه های برش گیوتین ای بی آ ساخت آلمان شما می توانید کاغذ ها را به صورت دقیق تا اندازه 
حد اکثر 72 سانت تا ارتفاع 9.5 سانت برش دهید. با استفاده از تیغ های استیل زولینگن آلمان عمل 

برش را همانند برش کره توسط چاقوی داغ انجام دهید!

دستگاه برش دستی
طول برش 43 سانتی متر

عمق برش 43.5 سانتی متر 
 ارتفاع برش 4 سانتی متر 

حداقل اندازه برش 3.4 سانتی متر
مجهز به قاب و اهرم ایمنی برش

تیغه استیل قابل تیز شدن
تعویض تیغ بدون باز کردن دستگاه

مجهز به پایه بصورت آپشن

دستگاه برش دستی کاغذ و کتاب رومیزی
طول برش 43 سانتی متر

عمق برش 43.5 سانتی متر 
 ارتفاع برش 7 سانتی متر

حداقل اندازه برش 3.4 سانتی متر
مجهز به قاب و اهرم ایمنی برش

تیغه استیل قابل تیز شدن
تعویض تیغ بدون باز کردن دستگاه

مجهز به پایه بصورت آپشن

دستگاه برش برقی
طول برش 43 سانتی متر

عمق برش 43.5 سانتی متر  
ارتفاع برش 4 سانتی متر

حداقل اندازه برش 3.5 سانتی متر
مجهز به قاب و اهرم ایمنی برش

تیغه استیل قابل تیز شدن
تعویض تیغ بدون باز کردن دستگاه

مجهز به پایه بصورت آپشن

EBA 4350 EBA 4705 EBA 4305

Cutting length (mm) 430 475 430

Cutting height (mm) 40 70 40

Narrow cut (mm) 35 30 34

Table depth (mm) 435 455 435

Blade Drive electromechanical Manual Manual

Clamping system Automatic clamp Spindle clamp “Fast flick” 
action clamp

Backgauge manual manual manual

Manual backgauge setting Hand crank Hand crank Hand crank

Measurment indication Digital display scale scale

Safety element on front table Transparent cover Transparent cover Transparent cover

Blade safety device Safety catch Safety catch Safety catch



guillotines

دستگاه برش کاغذدستگاه برش کاغذدستگاه برش کاغذ

EBA
4850

 EBA
4855

 FOLIANT
5255

EBA 5255 EBA 4855 EBA 4850

Cutting length, mm 520 475 475

Cutting height, mm 80 80 80

Narrow cut, mm 35 35 30

Table depth, mm 520 450 458

Blade Drive electromechanical electromechanical electromechanical

Clamping system Automatic clamp Automatic clamp Automatic clamp

Backguage electric electric manual

Manual backguage setting Electronic hand wheel Electronic hand wheel Hand crank

Measurment indication Digital display Digital display Digital display

Electronic control for 
backguage

Touch pad Touch pad -

Program mode 99 programs, 99 steps 99 programs, 99 steps -

Power supply 230 V / 1.42 kW 230 V / 1.42 kW 230 V / 1.42 kW
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In short: anywhere paper needs to be cut accurately, our manual and electrical 
power guillotines are to be found. This may be due to the fact that we offer 
the optimum cutter for any requirement up to 720 mm cutting length and 95 
mm pile height. Or it may be due to the fact that our cutting blades are made 
of Solingen Quality Steel with the result that they cut like “a hot knife through 
butter”. A feature appreciated by us, and our customers alike.

EBA Made in Germany

دستگاه برش برقی
طول برش 47.5 سانتی متر 
عمق برش 45.8 سانتی متر 

ارتفاع برش 8 سانتی متر 
حداقل اندازه برش 3 سانتی متر

نمایش دیجیتالی اندازه برش
خط نور نشانگر موقعیت برش

عملکرد برقی تیغه و تنگ
مجهز به قاب و کلید های ایمنی برش / همراه با پایه

دستگاه برش برقی
ارتفاع برش 8 سانتی متر

طول برش 47.5 سانتی متر/  عمق برش 45 سانتی متر 
حداقل اندازه برش 3.5 سانتی متر

عملکرد برقی تیغه ، تنگ و قید
قابل برنامه ریزی در 99 حافظه
خط نور نشانگر موقعیت برش

مجهز به ولوم تنظیم برقی قید
مجهز به قاب و کلید های ایمنی برش/ همراه با پایه

دستگاه برش برقی
ارتفاع برش 8 سانتی متر

طول برش 52 سانتی متر /  عمق برش 52 سانتی متر 
حداقل اندازه برش 3.5 سانتی متر

عملکرد برقی تیغه ، تنگ و قید
قابل برنامه ریزی با 99 حافظه
خط نور نشانگر موقعیت برش

مجهز به ولوم تنظیم برقی قید
مجهز به قاب و کلید های ایمنی برش/ همراه با پایه



dusense sensori coater

دستگاه برش کاغذدستگاه برش کاغذدستگاه برش کاغذ

 EBA
6655

 EBA
5560LT

 EBA
7260
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EBA 6655

Cutting length, mm 650

Cutting height, mm 80

Narrow cut, mm 25

Table depth, mm 610

Blade Drive electromechanical

Clamping system Automatic clamp

Backguage electric

Manual backguage setting Electronic hand wheel

Measurment indication Touch pad

Electronic control for backguage 99 programs, 99 steps

Program mode 230 V / 1.42 kW

Power supply 230 V / 1.42 kW

EBA 7260 EBA 5560 LT

Cutting Length, mm 720 550

Cutting Height, mm 80 / 78 (with false clamp) 95 / 92 (with false clamp)

Narrow cut, mm 20 / 90 (with false clamp) 32 / 60 (with false clamp)

Table depth, mm 720 570

Blade drive electromechanical hydraulic

Clamping system Hydraulic clamp Hydraulic clamp

Backgauge electric electric

Manual backgauge setting Electronic hand wheel Electronic hand wheel

Measurment indication Digital display Digital display

Electronic control for backgauge Electronic control module Touch pad

Program mode 99 programs, 99 steps 99 programs, 99 steps

Programming of repeat cuts Up to 9 steps Up to 15 steps

Safety element on front table IR light beam safety curtain IR light beam safety curtain

Power supply 400 V / 1.5 kW 230 V / 1.5 kW

GUILLOTINE WITH EASY-CUT, HYDRAULIC CLAMP, PROGRAMMABLE
POWER BACKGAUGE WITH ELECTRONIC CONTROL MODULE AND IR LIGHT BEAM 
SAFETY CURTAIN ON THE FRONT TABLE.

طول برش 65 سانتی متر
عمق برش 61 سانتی متر 
 ارتفاع برش 8 سانتی متر

حداقل اندازه برش 2.5 سانتی متر
عملکرد برقی تیغه ، تنگ و قید

قابل برنامه ریزی با 99 حافظه
خط نور نشانگر موقعیت برش

مجهز به ولوم تنظیم برقی قید
مجهز به قاب و کلید های ایمنی برش

تیغه با کیفیت بسیار باال با قابلیت تیز شدن
همراه با پایه

طول برش 55 سانتی متر 
 عمق برش 57 سانتی متر 

 ارتفاع برش 9 سانتی متر
حداقل اندازه برش 6 سانتی متر

عملکرد برقی تیغه ، تنگ و قید
قابل برنامه ریزی با 99 حافظه

مجهز به چشم الکترونیک به منظور ایمنی
خط نور نشانگر موقعیت برش

مجهز به ولوم تنظیم برقی قید 
مجهز به سینی کنار به صورت آپشن

تیغه با کیفیت بسیار باال با قابلیت تیز شدن

طول برش 72 سانتی متر 
عمق برش 72 سانتی متر  

ارتفاع برش 8 سانتی متر
حداقل اندازه برش 9 سانتی متر
عملکرد هیدرولیک تیغه و تنگ

مجهز به چشم الکترونیک به منظور ایمنی
قابل برنامه ریزی با 99 حافظه
خط نور نشانگر موقعیت برش

مجهز به ولوم تنظیم برقی قید
مجهز به سینی کنار به صورت آپشن

تیغه با کیفیت بسیار باال با قابلیت تیز شدن

guillotines: EBA



Banding machine dusense sensori coater

DUPLO PFi DI-CUT 300

System Rotary Magnetic Cylinder Die Cutter

Min Paper Size 210mm x 297mm

Max Paper Size 364mm x 515mm

Min Paper Weight 106gsm (200gsm using Separator) 
/0.22mm

Max Paper Weight 400gsm/0.4mm

Speed 6000 cycles per hour, finishing 3000 
sheets per hour

Sustrate Normal paper, coated paper, adhesive 
label without laminate, packaging board

Paper loading Capacity 200 mm

Memory 10 jobs

Feed System Air Suction, Top Belt Fed

DUPLO DUSENSE SENSORY 
COATER DDC-810D

Paper size / weight W: 279 to 364 - L: 210 to 740 mm
160 to 450 g/m²

Print Head Piezo method (600 x 600) dpi

Printing area Maximum width: 331 mm
Minimum margin 10 mm on 
all sides

Print correction Automatic camera correction

Print accuracy ± 0.2 mm or less

Print thickness 20 to 80 μm ± 10 μm

Processing speed 1,080 x B3 sheets
h thickness @ 20 ~ 40 μm
540 x B3 sheets/h @ 50 ~ 80 μm

Power consumption 6000 watt

Dimensions - Weight 3,518 x 1,454 x 1,840 mm - 511 kg

29 Die Cutter / Dusense Semsory Coater : Duplo

Accurate short run shape making that is both 
reliable and time efficent provides you with new 
opportunities. Rotary die cutters are both easy 
and quick to set up, enabling you to produce your 
first finished and sellable sheet within minutes.

های  فرصت  نظر  مورد  شکل  دقیق  و  سریع  برش    
جدیدی را ایجاد کرده است. دستگاه های دایکات روتاری در 

مدت زمان کم و آسان تنظیم می گردد.

دستگاه دایکاتدستگاه يووی موضعی برجسته

DUPLO
DUSENSE SENSORY COATER DDC-810D

DUPLO
PFi DI-CUT 300

مناسب برای دایکات در تیراژهای کم
تنظیم سریع و بسیار راحت

 A4 حداقل اندازه کاغذ
حداکثر اندازه کاغذ 364x515 میلی متر

گرماژ کاغذ از 200 تا 400 گرم
با سرعت 3000 برگ در ساعت

ظرفیت کاغذ ورودی 20 سانتی متر
دارای 10 حافظه

مجهز به دو دوربين کنترل رجيستر چاپ 
با ضخامت  قابل تنظيم از 20 تا 80 ميکرون

هد اينک جت با رزولوشن بسيار باال
حداکثر تا اندازه  740x364 ميلي متر

1080 برگ B3 در ساعت با پوشش 20 تا 40 ميکرون
540 برگ B3  در ساعت با پوشش 50 تا 80 ميکرون

Duplo Corporation Since 1950 Duplo Corporation Since 1950



دستگاه های کاغذ خرد کن
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کاغذ خردکن های ای بی آ ساخت آلمان جهت از بین بردن و امحای برگه های امنیتی حتی به همراه 
زونکن های نگهدارنده. این دستگاه ها بسیار با دوام بوده و مجهز به سنسورهای الکترونیک در دهانه 

ورودی ،همچنین برگشت اتوماتیک و قطع کن جهت ایمنی عملکرد می باشند. ساخت ای بی آ آلمان  

دستگاه خردکن کاغذ دستگاه خردکن کاغذ

EBA 
6340 S

EBA
5146 C

موتور سه فاز 2.2 کیلووات
مجهز به ورودی مجزا برای کاغذ های مچاله

دهانه ورودی کاغذ 46 سانتی متر
ظرفیت 65 تا 70 و 55 تا 60 برگ 70 تا 80 گرم 

P3 در مدل
ابعاد کاغذ خرد شده x 60 4 و x 15 2 میلی متر 

در دو مدل مجزا
حجم مخزن خروجی 230 لیتر

سطح امنیتی P3 و P5 در دو مدل مجزا
قابلیت خردکردن سی دی و کارت پی وی سی و گیره

موتور سه فاز 3 کیلووات
مجهز به ورودی مجزا برای کاغذ های مچاله

دهانه ورودی کاغذ 46 سانتی متر
ظرفیت 110 تا 90 و 75 تا 95 برگ 70 تا 80 گرم 

در دو مدل مجزا
ابعاد کاغذ خرد شده 6 و x 50 6 میلی متر 

در دو مدل مجزا
حجم مخزن خروجی 300 لیتر

سطح امنیتی P3 و P5 در دو مدل مجزا
قابلیت خردکردن سی دی و کارت پی وی سی و گیره

EBA 7050 C EBA 6340 S EBA 5146 C-P3  

Insertion width in mm 500  410  460

Cutting width in mm 8 x 40-80 6 65 x 70

Sheet capacity (A4, 70 g/sqm) 600-700 90-110 55-60

Sheet capacity (A4, 80 g/sqm 500-600 75-95 68-78

DIN security level p-2 P-2 P-3

Motor capacity in kW 2 x 4,5 = 9  4 kW three phase motor 2.2 kW three phase motor

Shred bag volume in litres 300 300 litres 230 litres

Dimensions W x D x H in mm (1036 x 2170 / 30701) x 1714 1440 x 1240 x 1700 mm 1440 x 1240 x 1700 mm

Weight in kg 1130 357 256

دستگاه خردکن کاغذ

 EBA
7050 C

مجهز به موتور سه فاز 9 کیلووات
مجهز به تسمه نقاله بلند ورودی

قابلیت اتصال تسمه نقاله خروجی بصورت آپشن
عرض دهانه ورودی 50 سانتی متر 

حجم مخزن خروجی 300 لیتر
قابلیت خرد کردن اشیاء فلزی نرم ، زونکن و کالسور

P2 سطح امنیتی
ظرفیت 500 تا 700 برگ 70 تا 80 گرم

ابعاد کاغذ خرد شده x 40 8 تا x 80 8 میلی متر
P3 سطح امنیتی

ظرفیت 250 تا 400 برگ 70 تا 80 گرم
ابعاد کاغذ خرد شده x 50 6 میلی متر

Shredders: EBA
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EBA DINO 22C EBA 1120/21 EBA 1125C

Insertion width in mm 220 220 220

Cutting width in mm 4 x 40 4 3 x 25 | 2 x 15

Sheet capacity A4 sheets, 
70 g/m2

8 | 6 9-11 | 11-13 5-6 | 6-7    3-4 | 4-5

DIN security level P-4 P-2 P-4   P-5

Dimensions WxDxH in mm 400 x 330 x 195 452 x 345 x 215 537 x 345 x 220

Bag volume in litres 18 20 20

Weight in kgs 5 6 13

دستگاه خردکن کاغذدستگاه خردکن کاغذ

 EBA
1120 / 21

 EBA
DINO 22C

ابعاد كوچك مناسب مصارف ادارى
دهانه ورودى كاغذ ٢٢ سانتيمتر

ظرفيت از٩ تا ١٣ برگ بسته به كاغذ
ابعاد كاغذ خرد شده نوار ٤ ميليمترى

حجم مخزن خروجى ٢٠ ليتر
P2 سطح امنيتى

قابلیت خردکردن سی دی و کارت پی وی سی و گیره

ابعاد كوچك مناسب مصارف ادارى
دهانه ورودى كاغذ ٢٢ سانتيمتر

ظرفيت از ٣ تا ٤ الى ٦ تا ٧ برگ بسته به مدل
ابعاد كاغذ خرد شده ٢x١٥ و ٣x٢٥ م م بسته به مدل

حجم مخزن خروجى ٢٠ ليتر
سطح امنيتى P4 و P5 بسته به مدل

دستگاه خردکن کاغذ

 EBA
1125 C

ابعاد كوچك مناسب مصارف ادارى
دهانه ورودى كاغذ ٢٢ سانتيمتر

ظرفيت از ٦ تا ٨ برگ بسته به كاغذ
ابعاد كاغذ خرد شده نوار٤٠ ٤ ميليمترى

حجم مخزن خروجى ١٨ ليتر
سطح امنيتى P4 بسته به مدل

قابلیت خردکردن سی دی و کارت پی وی سی و گیره

EBA quality is world-famous. It originates from the edge of the Swabian Alb, from Balingen to be precise. 
Here, premium shredders are manufactured with an exceptionally high in-house production depth -re-
nowned for their durability, operational safety and sophisticated functionality. One of the most appealing 
features of EBA quality is its distinctive design. With classic form, clear lines and timeless elegance, EBA 
shredders fit seamlessly into every environment. Top-quality materials, state-of-the-art manufacturing pro-
cesses and stringent quality controls guarantee that in the future too the EBA brand will stand for its more 
than 80 year-old hallmark: quality made in Germany.

SHREDDERS
EBA Made in Germany



دستگاه پانچ و صحافی دستگاه پانچ و صحافی 

JBI
Tri-O 34/50

JBI
PB3300

پانچ و صحافی برقی پدالی
استفاده از ابزار مختلف

عرض پانچ 33سانتی متر
ظرفیت پانچ 2.5 میلی متر

سیم شماره 3 تا 20 برای صحافی

جیمز برن اینترنشنال تولید کننده ی رنج وسیعی از دستگاه های پانچ و فنرنیمه اتوماتیک و اتوماتیک می 
باشد.انواع دستگاه های مختلف فنر دوبل و مارپیچ جهت صحافی اوراق آزاد با توجه به نیاز کاربران وجود 
دارد. در این دستگاه ها می توان ابزار پانچ را برای شکل های مختلف سوراخ پانچ اعم از دایره، مربع ، بیضی 

و دیگر اشکال مورد نیاز تعویض کرد.

صحافی سیمی فنر دوبل سه کاره
پانچ 3:1 و 2:1 و صحافی در یک دستگاه

قطر پانچ 4 و 6 میلی متر
ظرفیت 15 برگ 80 گرم

در دو اندازه 34 و 50 سانتی متر
امکان اندازه گیری شماره سیم مورد نیاز

حذف آسان سمبه برای تنظیم در سایز های مختلف 
امکان پانچ برای آویز تقویم در مدل آپشن

دستگاه های پانچ و صحافی 
فنر دوبل و مارپیچ
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ساخت جی بی آی فرانسه  

دستگاه صحافی فنر دوبل 

 JBI
Wob Mini

تنظیم آسان
حداکثر اندازه کتاب  30 سانتی متر

ضخامت کتاب از 1.5 تا 28 میلی متر
ظرفیت پانچ 2.8 میلی متر

حداکثر سرعت  680 سیکل در ساعت

 JBI PB3300

Sheet size Max 330mm

Punching capacity Max 25 sheets/A4 80 gsm

Wire-O® closing range N° 3 → N° 20

Binding thickness  up to 28.5mm

Punching output up to 13,000 sheets / h

Binding output up to 300 documents / h

Dimensions 450 x 600 x 600 mm

Voltage 200/240 V (50 Hz) - 1 ph

Nett weight 35 Kg

JBI Tri-O 34 JBI Tri-O 50

punching width up to 340mm up to 500mm 

Punching thick-
ness 

up to 1.5mm up to 1.5mm

Binding thickness up to 28.5mm up to 28.5mm

Punching output up to 8,000 sheets / h up to 8,000 sheets / h

Binding output up to 200 documents / h up to 200 documents / h

Dimensions 480 x 410 x 150 mm 650 x 590 x 150 mm

Nett Weight 21 kg 28 kg

Foliant WOB Mini

Binding formats Max : 300mm / Min: 
4 loops in 3:1

Binding thickness 1.5 mm to 28 mm

Mechanical speed up to 680 cycles / hour

Skip binding 1 skip in 3:1

Voltage 200/240 V 
(50 Hz) 1 ph

Dimensions 2.15m x 0.85m x 0.40m

Net weight 220 kg



دستگاه پانچ اتوماتیک کاغذ دستگاه پانچ 

JBI
PUNCH 5000

JBI
Mini DOCU Punch

پانچ کاغذ برقی
استفاده از ابزار مختلف

عرض پانچ 50 سانتی متر
ظرفیت پانچ 2.5 میلی متر

حذف آسان سمبه 
برای تنظیم در سایز های مختلف

تغذیه ی اتوماتیک  و تنظیم سریع اندازه کاغذ
حداکثر اندازه کاغذ x 30 30 سانتی متر

حداقل اندازه کاغذ x 13.8 13.8 سانتی متر
پانچ کاغذ ایندکس با استفاده از آپشن
حداکثر سرعت  10000 برگ در ساعت
کاغذ پانچ در هر سیکل 0.4 میلی متر

کاغذ 80 تا 220 گرم
تعویض سریع ابزار

James Burn International offers a complete range of professional, reliable 
and highly productive punching or binding machines for single or double 
loop and spiral bound documentsPUNCHING MACHINES
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JBI Made in France

دستگاه پانچ اتوماتیک کاغذ 

 JBI
PUNCH 3400

پانچ برقی پدالی
استفاده از ابزار مختلف پانچ

اندازه کاغذ تا x 34 34 سانتی متر
ظرفیت پانچ 30 برگ 80 گرم

سرعت 60 سیکل در دقیقه
حذف آسان سمبه برای تنظیم در سایز های مختلف 

سینی دریافت خودکارکاغذ
تنظیم موقعیت پانچ تا لبه ی کاغذ

فرمان پانچ با کاغذ یا پدال

JBI Punch 3400

Max sheet sizes 340mm x 340mm

Punching capacity 
(A4, 80gsm)

30 sheets 
(up to 3.0mm in manual mode)

Punching speed 60p/mn 
(up to 18,000 sheets / hour)

Voltage 220-240v/50Hz

Dimensions 680 x 565 x 640 mm

Nett weight 50Kg

 JBI DocuPunch Mini

Minimum sheet size 138 x 138 mm

Maximum sheet size 300 x 300 mm

Sheet pick up 0.4mm 80 gr /gsm (min) 
220 gr / gsm (max)

Mechanical speed  2,700 cycles / hour

Punching output up to 10,000 sheets / hour

Tabbed sheet Optional

Feeder & reception capacity 2 reams

Tool change over 1 min

Voltage 220/240 V (50 Hz) 1 ph

Dimensions 890 x 670 x 700 mm

Net weight 168 kg

JBI Punch 5000

Max punching width 340mm x 340mm

Punching capacity 30 sheets 
(up to 3.0mm in manual 
mode)

Punching output 60p / mn 
(up to 18,000 sheets / hour)

Voltage 220-240v/50Hz

Dimensions 680 x 565 x 640 mm

Nett weight 50Kg
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Effect  Anti
Scratch Stampable Glueble Printable

Offset
Printable
UV Offset

Printable
Screen

Printable
Digital Comment

TOPAZ GSP Gloss   

SAPPHIRE ANTI-SCRATCH SILKY Matte    

SAPPHIRE ANTI-SCRATCH MATTE Matte    

SOFT TOUCH
مخملی

Extra 
Matte    

QUARTZ ELEGANCE BLACK SOFT TOUCH 
مشکی مخملی

Extra 
Matte       No need for multiple runs of black.

QUARTZ ELEGANCE
سفید

Matte  
with test

 Food Approval

RUBY DIGI-STICK GLOSS Gloss Food Approval

RUBY DIGI-STICK MATTE Matte Food Approval

RUBBY DIGI-STICK SOFT TOUCH
مخملی

Extra 
Matte 

ZIRCON BACTERSTOP GLOSS
ضد باکتری

Gloss Food Approval, Healthy

ZIRCON BACTERSTOP MATTE
ضد باکتری

Matte Food Approval, Healthy

QUARTZ ELEGANCE SILVER
متاالیز

Gloss
  

Oxidative 
Inks


with test Mirror Effect

QUARTZ ELEGANCE SILVER MATTE
متاالیز

Matte
  

Oxidative 
Inks

 
U.V. Only Anti finger-print

QUARTZ ELEGANCE LUMINESCENCE
متاالیز لوکس

Matte 
with test


with test


with test


with test


with test


with test

EMERALD DERFILM SILKY MATTE Satin 
Matte Food Approval

Lamination Films
Derprosa Made in Spain

درپروسـا تولیدکننده ی انواع فیلم های سلفون با ویژگی های خاص و قابلیت های مختلف از جمله مقاوت بسیار 
باال در برابر نفوذ آب ، روغن و گاز و همچنین مقاوم در برابر خش می باشد. انواع سلفون های براق، مات، مخملی، 
مشکی مخملی، سفید، ضد باکتری، ضد خش، سیلکی عکس، متاالیز مات و براق و ... با امکان چاپ افست، دیجیتال 

و با قابلیت های چسب زنی و مهر.

انواع فیلم سلفون
ساخت درپروسا اسپانیا

DERPROSA BRINGS A WORLD OF SPECIAL EFFECTS IN PRINTABLE AND OVERLAMINATE FILMS. 
OUR MULTI-SENSORY FILMS ARE DESIGNED TO CAPTURE THE SENSES AND EMOTIONS OF THE 
MOST DEMANDING CUSTOMERS IN THE GRAPHIC ARTS INDUSTRY. 

They provide superior strength and optical clarity and offer protection against damage from 
scuffs, scratches, water damage, oils and gases.

DERPROSA 
PREMIUM LUXURY FILMS
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