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DF-850 & DF-870
DE SNELSTE TABLE-TOP 

VOUWMACHINES IN 
HUN CATEGORIE• Vouwt tot 241 vellen per minuut

• Inlegcapaciteit 400 vel /80 g/m2

• Batch mode
• Gebruiksvriendelijk
• Zes voorgeprogrammeerde vouwen
• Geheugen voor niet-standaard vouwen
• Kruisvouw als standaard
• Testknop voor proefvouw
 

Menus, brieven, facturen, picklijsten, brochures bulletins 
wenskaarten, directmail



De DF-850 en DF-870 van Duplo zijn 
de snelste table-top vouwoplossingen 
in hun categorie, met een topsnelheid 
tot 241 vellen per minuut. Ze zijn twee 
keer zo snel als hun Duplo-voorgangers. 
Gebruikersvriendelijkheid vormt de kern 
van deze vouwmachines met functies 
zoals een eenvoudig te gebruiken 
bedieningspaneel, batchmodus, een 
betrouwbaar frictie-invoermechanisme 
en een teller voor op- of aftellen. De 
efficiëntie en productiviteit van de DF-
850 & DF-870 resulteert in
zowel tijd- als kostenbesparingen. 

Kruisvouw
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Vellen invoer Bedieningspaneel

Snelheid 
Hoewel de DF-850 en DF-870 zijn 
ontworpen met het oog op het efficiency, 
kunnen deze machines consistent en 
nauwkeurig tot 241 vellen per minuut 
verwerken. De automatische set-up 
van de DF-870 met bijvoorbeeld een 
vouwstopper en uitvoerband zorgt voor 
een onvergelijkbare snelheid.

Automatisch instellen 
De Duplo DF-870 biedt een automatische 
set-up met bijvoorbeeld een vouwstopper 
en uitvoerband. Het systeem stelt 
automatisch de vouwpositie in voor 
elk van de 6 voorgeprogrammeerde 
vouwstijlen voor touch-and-go vouwen.

Flexibiliteit
De DF-850 en DF-870 kunnen 
verschillende papierformaten verwerken, 
van A3 tot A5 en van B4 tot B6. Beide 
vouwmachines kunnen een breed 
scala aan papiersoorten vouwen, zoals 
papier van houtvrij offset, gecoat papier, 
gerecycled- of stencilpapier. 

Vouwtypen
De DF-850 en DF-870 zijn uitgerust 
met zes voorgeprogrammeerde 
vouwsoorten: Enkele vouw, dubbele 
vouw, Z-vouw, drieluik, wikkelvouw 
en dubbelparallelvouw. Bovendien 
kennen deze systemen kruisvouw en 
kruiswikkelvouw. Deze functies zorgen 
voor een grote mate van flexibiliteit.
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Invoersysteem
Het invoermechanisme van de DF-870 
en de DF-850 bestaat uit 3 rollen voor 
een uiterst nauwkeurige velleninvoer. De 
machines zijn ook uitgerust met functies 
zoals fijnafstelling voor rechtvouwen en 
een papierinvoer ringschuifmechanisme 
voor kruisvouw dat een consistente 
vouwnauwkeurigheid garandeert.

Compacte footprint
De DF-850 en DF-870 hebben een 
compacte voetafdruk waardoor ze 
de ideale oplossing zijn voor kleine 
werkruimten.

Duplo 870 Uitvoertray

Productiviteit
De DF-850 en DF-870 kunnen in één 
keer tot 500 vellen (64 g/m2) invoeren 
en zijn uitgevoerd met een op- en 
aftellend 4-cijferig digitaal display. Een 
Jam-Detector stopt de bewerking in 
geval van een paperjam. Dit alles zorgt 
voor zeer efficiënte en productieve 
afwerkprocessen.

Badge mode 
Badgewijs vouwen, met een korte pauze 
met vooraf gedefinieerde intervallen, 
waardoor de operator kan vouwen zonder 
de machine volledig te stoppen.

Badge-gewijs vouwen
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Specificaties

Duplo is een handelsmerk van de Duplo Corporation. Duplo 
voert een beleid van continue verbetering en behoudt zich 
het recht voor de bovenstaande specificatie te wijzigen 
zonder voorafgaande kennisgeving

Productiesnelheden zijn gebaseerd op optimale 
bedrijfsomstandigheden en kunnen variëren afhankelijk 
van de voorraad en de omgevingsomstandigheden. 
Als onderdeel van het voortdurende programma 
voor productverbetering kunnen specificaties zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Albyco Nederland B.V.
 Elschot 2

NL-4905 AZ Oosterhout

Tel.: +31 162 486286
Whatsapp: +31 6 4123 1904

sales@albyco.com
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Ref: DUPLODF850/DF870/04/19/NL

Maximum papierformaat 297 x 432 mm

Minimum papierformaat 91 x 128 mm 
Uitsluitend enkele vouw als de lengte van het vel minder is dan 182 mm, papierdikten: 

64 tot 81,4 g/m2, heeft invloed op stapeluitvoer

Papiersoorten Houtvrij offset, gecoat, idempapier, gerecycled papier

Vouwtypen Enkele vouw, dubbele vouw, Z-vouw, drieluik, wikkelvouw, dubbelparallelvouw, kruisvouw

Papier gewichten 52,3 - 157 g/m2

Maximum verwerkingssnelheid 241 vellen per minuut
(A4, enkele vouw houtvrij offset, 81,4 g/m2) 

Capaciteit invoertafel 400 vellen van 80 g/m2 

Invoermechanisme 3 papier-invoerrollen , fijnafstelling voor rechtvouwen, papierinvoer ringschuifmechanisme voor 
kruisvouw

Teller Op en neer, 4-cijferig, digitaal display

Automatische vouwstopper en 
banduitvoer met uitvoerwiel

Ja Nee

Kruisvouw Ja 

Stroomaansluiting AC 220-240 V/50 Hz

Stroomverbruik 0,65 A

Afmetingen In gebruik: 930 (B) x 480 (D) x 535 (H) mm
In opslag: 620 (B) x 480 (D) x 535 (H) mm

Weight 31,5 kg 34 kg

                 DF-850                 DF-870

Hoogte: 535 mm

Diepte: 480 mm Breedte: 930 mm


