
Multigraf Touchline
C375 Plus 

Ril/perforeer-systeem
met luchtinvoer

> Optioneel geschikt voor perforeren:
+ Roterende en kruisperforatie
+ Stotend perforeren in beide richtingen!
+ Rillen en perforeren
+ Op- en neer rillen
+ Tot 4 perforatiekoppen 
+ Online vouw-opties



Invoersysteem Invoer met zuiglucht

Capaciteit 
invoertafel

180 mm

Papierformaten Min. 105 x 148 mm
Max. 375 x 660 mm
Max. 375 x 1.050 mm, met optionele 
tafelverlenging

Papierdikten 100-400 grs./m2 of 0,4 mm

Bedieningspaneel Touchscreen

Dubbelvel- 
detectie

Ultrasoon

Rildieptes 3 dieptes voor elke rilbreedte

Aantal gereedschappen 1 rilbalk = 2 rilbreedtes

Hoogte: 1.200 mm 

Diepte: 604 mm

Breedte: 1.560 mm

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.

 
Ref: MULTIGTOUCHCF375PLUS/01/19/NL

Specificaties

Albyco Nederland b.v. 
Elschot 2
4905 AZ Oosterhout
 
Tel.        +31 162 486 286
Whatsapp   +31 6 4118 1437
sales@albyco.com 
www.albyco.com

Aangepast gereedschap Nee

Aantal bewerkingen Tot 20 per vel

Minimale afstand 
tussen de bewerkingen

1 mm

Stapelhoogte 
uitvoertray

120 mm

Uitvoerband Optioneel, lengte 1.100 mm

Snelheid Afhankelijk van job, tot 6.000 A4/u.

Stroomaansluiting & 
verbruik

100-240 VAC, 50 / 60 Hz, 16-20 A

Max. perforeerdikte
(perforeren is optie)

80 to 300 gsm of maximum 0,3 mm, 
afhankelijk van papierkwaliteit

De Multigraf TOUCHLINE C375 PLUS is meer dan alleen 
een rilmachine. Als onderdeel van een product- 
familie kan het gebruik ervan verder gaan dan 
eenvoudig rillen van papier en karton. 
 
Allereerst kan het worden uitgebreid met extra perfo-
ratie-hulpmiddelen die selectieve perforatie in beide 
richtingen mogelijk maken. Ten tweede kan de C375 
PLUS worden gecombineerd met de vouweenheid TF375 
en zo worden uitgebreid tot een volledig 
geïntegreerde ril-, perforeer- en vouwmachine. 
 
Er zijn geen handmatige instellingsprocedures voor 
het C375 PLUS-model. De machine is uitgerust met de 
TOUCHLINE-vacuümtoevoer met een vulcapaciteit van 
180 mm.
Via het touchscreen wordt de vouw- of perforatiedruk 
aangepast aan de gebruikte papierstapel zonder dat 
handmatige tussenkomst vereist is. 
De vouw- en perforeergereedschappen kunnen 
eenvoudig binnen enkele seconden worden vervangen.  

Vellen tot 400 g/m² (rillen) en 300 g / m² (perforeren) 
kunnen worden verwerkt.


