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GBC Magnapunch Pro 
PONSSYSTEEM

Uitwisselbare ponsblokken

Met een ongeëvenaarde snelheid en duurzaamheid is de GBC® Magnapunch ™ Pro 
ponsmachine met verwisselbare ponsblokken de beste in zijn soort onder desk-
topmachines voor hoog volume. Dit werkpaard beschikt over vliegwieltechnologie, 
een ponscyclus van een halve seconde en een extra grote krukas, waardoor het 
perfect past in uw kantoor, printshop of drukkerij.
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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.

Deze krachtige ponsmachine met  verwisselbare pons-
blokken is de snelste in de afwerkwereld en levert een 
ongeëvenaarde betrouwbaarheid en duurzaamheid. 
Met een perforatiecyclus van een halve seconde biedt 
de Magnapunch Pro uw kantoor, printshop of drukkerij 
een eersteklas high-volume desktop ponssysteem.

GBC MagnaPunch Pro

Snelle prestaties

• Ponsslag van slechts een halve seconde!
• Efficiënte aandrijving door vliegwieltechno-
  logie. Dit zet elektrische energie om in kine-
  tische energie. Dit zorgt voor snellere accelera-
  tie van de ponsmessen en sneller ponsen
• Ponst, afhankelijk van het type perforatie, tot 49 
  vellen per ponsslag 
• Ponsen wordt geactiveerd door de sensor op de 
  ponstafel, of met het voetpedaal, voor maxi
  male prestaties
• Eenvoudig bereikbare ponsmessen
• Grote opvangbak, geschikt voor het restpapier 
  van 40.000 vellen

Betrouwbaar en duurzaam

• Volledige metalen behuizing
• Volledig nieuw ontworpen ponsblokken met 
  lineaal
• Gegoten aluminium chassis als duurzaam plat
  form voor het ponsmechanisme
• Duurzame precisie tandwielen geconstrueerd 
  uit hoogwaardig gecarboniseerd staal voor een   
  snelle energieoverdracht en sneller ponsen
• Verbeterde zijgeleider met verstelknop 
• Vergrendelings-systeem van de ponsblokken 
  met een geïntegreerde veiligheids-schakelaar 
•13 verschillende uitwisselbare ponsblokken 
  beschikbaar


