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Albyco D-310
ELEKTRISCHE

PONSBINDMACHINE
Voor wire-draadbindruggen

• Elektrisch pons/bindsysteem voor wire-draadbindruggen 
• Ponst tot 25 vel en bindt tot 120 vel 
• Voorzien van een papiersnipperopvangbak en verstelbare aanleg
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Albyco is producent en leverancier van een breed 
programma inbind- en lamineermachines en materialen en 
levert deze binnen een wereldwijd distributienetwerk. 
Uitgangspunt van de samenstelling van het 
leveringsprogramma is gebruiksvriendelijke oplossingen te 
bieden tegen aantrekkelijke prijzen.

De Albyco D-310 is een elektrisch pons/bindsysteem 
voor wire-draadbindruggen. De machine ponst tot 
25 vel en bindt tot 120 vel. Het systeem is voorzien 
van een papiersnipperopvangbak en een verstelbare 
aanleg.

De machine heeft een verstelbare ponsdiepte voor 
het fraai ponsen van documenten met verschillende 
dikten; dikkere boekwerken hebben doorgaans een 
grotere ponsafstand tot de papierrand, dunnere 
documenten een kleinere ponsafstand. Dat maakt 
het doorbladeren makkelijker.

De ponsmessen zijn afzonderlijk uitschakelbaar. Dat 
maakt het mogelijk papier van allerlei formaten te 
ponsen. Als er bijvoorbeeld A5-papier moet worden 
geponst, of A4 aan de korte zijde, kan er een pons-
mes worden uitgeschakeld waardoor er geen halve 
ponsgaten ontstaan.
 
Het sluitsysteem van de Albyco D-310 heeft aan de 
aanlegzijde, achterin, een magnetische strip. Door 
deze strip wordt de metalen bindring aan de achter-
zijde enigszins vastgehouden tijdens het sluiten. 
Hierdoor wordt de ring altijd mooi rond gesloten.

De Albyco D-310 is een handige en flexibele oplos-
sing voor tal van bindopdrachten. De machine is 
zeer compact en daardoor makkelijk op te bergen en 
weer te voorschijn te halen en is dan meteen weer 
bedrijfsklaar.

De machine is voorzien van een verstelbare zijaanleg. 
Hierdoor is het mogelijk om ook niet standaard-
papierformaten te verwerken. De machine heeft een 
maximale ponscapaciteit van 25 vellen. Dat betekent 
dat in geval van een document van zo’n 45 vellen er 
twee keer geponst dient te worden. Voor het geval er 
ook een kunststof voor- en achterzijde wordt toe-
gepast is het raadzaam om schutbladen per stuk te 
ponsen.

Inbinden met wire is fraai en representatief. 
De pagina’s blijven altijd mooi vlak liggen en kunnen 
3600 worden gedraaid. Het toevoegen van nieuwe 
pagina’s is wat lastiger, daarvoor is weer een nieuwe 
bindring nodig.  Wire-binden wordt ook toegepast 
voor documenten die wat meer uitstraling moeten
hebben of voor boeken die intensief gebruikt 
worden, zoals bijvoorbeeld lesmaterialen.


