
WIREBINDNING

WIREBINDNING
Wirebindning erbjuder utseende, flexibilitet 
och hållbarhet. Detta är en förutsättning
för att Du och Dina kunder skall vilja arbeta 
med produkten. Wirebindning passar mycket 
bra både i kontors- som kommersiell miljö. 

Wirebindning ger Ditt dokument ett mycket 
professionellt utseende. Till detta bidrar att 
man bläddrar enkelt och boken ligger helt 
plant. Med ett wirebundet dokument är det 
inga problem att kopiera. 

Med dessa fördelar är wirebindning utmärkt 
för offerter, prislistor, instruktioner, manualer,
kalendrar, kokböcker eller dokument som 
behöver hållas öppna eller ligga plant.



Renz RW

Renz ERW

Renz Comfort

Renz SRW

RW
Robust och enkel wirebindare som passar alla 
miljöer där man oregelbundet återkommande har 
behov av en professionell dokumentbindning.
Maskinen är en kombinerad stans- och bind-
enhet. Med Renz RW kan man tillverka böcker 
upp till ca 120 ark. Stanskapacitet på ca 8-10 
ark/gång.
Renz RW finns i både 3:1 och 2:1.

SRW
Allroundmodell med stabil konstruktion och 
många användbara funktioner.
Hålen blir lika perfekta både vid stansning av 
papper eller plast. Renz SRW har frikopplings-
bara stansar. Detta underlättar när man jobbar 
med udda format som skall bindas ihop. Det 
finns möjlighet att ställa marginaldjupet, vilket 
är en stor fördel då man jobbar med en mindre 
wirestorlek. Stanskapacitet på ca 12-15 ark/gång.
Renz SRW finns i både 3:1 och 2:1.

Med dom rätta verktygen blir det både roligare och enklare att arbeta. 
Här nedan finner Ni ett sortiment av “desk top”-modeller som skall hjälpa 
Dig att binda in på ett professionellt sätt. 

Wirebindning

Comfort
Har man lite större volymer på kontoret är 
Comfort ett bra alternativ. Comfort har elektrisk 
stans vilket underlättar då man kör större serier. 
Comfort har frikopplingsbara stansar för arbete 
med udda format. Stanskapaciteten är 15-20 ark. 
Stansdjupet är reglerbart då man arbetar med 
olika wirestorlekar.    

ERW
Det här är det perfekta alternativet för både 
kontor och tryckerier där man binder regelbun-
det och även har större volymer då och då. Renz 
ERW har elektrisk stans vilket gör att arbetet tar 
mindre tid och sliter mindre på kroppen. Renz 
ERW har frikopplingsbara stansar. Detta under-
lättar när man jobbar med udda format. Det 
finns möjlighet att ställa marginaldjupet, vilket 
är en stor fördel då man jobbar med en mindre 
wire. Stanskapacitet på ca 20-25 ark/gång.
Renz ERW finns i både 3:1 och 2:1.



ECL 360  
Elektrisk förslutare för wire.
Arbetsbredd upp till 360 mm. Finn även som 
700 mm. Upp till 1500 förslutningar/timme med 
eller utan kalenderhängare. För all bindning upp 
till 32 mm = 1 1⁄4 .̈ Integrerat säkerhets stopp för 
säker användning. Enkelt och snabbt ändrar man 
inställningen för olika storlekar.
Som tillval finns wirehållare med magnet. 
Bindningsbredd 360 mm. 

Renz ECL 360

Renz DTP 340A

Renz DTP 340

DTP 340A
För att bemöta kravet på snabbare stansmetoder, 
mindre upplagor kan nu stansas snabbare till ett 
rimligare pris.
Unika egenskaper för en bordsmodell som klarar 
att stansa upp till 20 000 stansade ark per timme 
(80 g/m2).
För första gången finns det en maskin som fyller 
behovet mellan dyra helautomatiska och 
manuella maskiner.

*Exempel: dokument, format A4 60 ark 80 g papper 

Semiautomatisk stans DTP 340 A
ca 300-350 dokument/timme

*beroende på användare

Stanskapacitet upp till 1800-2000 stansningar per timme
Max stansbredd 340 mm
Upp till 35 blad per stansning (beroende på verktyg)
Byt verktyg på mindre än 1-2 minuter med ny snabblåsning

DTP 340
Är en elektrisk desktop stans med hög kapacitet. 
Med enkelt igångsättande och stor stanskapacitet 
är DTP 340 det perfekta alternativet för dagens 
skiftande upplagor.
Enkla stansningar med en kapacitet upp till 
20 000 ark / timme (80 g/m2).
Stansen aktiveras med fotpedal.
Byt verktyg på mindre än en minut med ny 
snabblåsning!

Typ av verktyg

Renz wire
Runda hål 

Storlek på hål

    4,0 mm
    4,0  mm för almanacka
    6,0 mm 

Stans typ

3:1
3:1
2:1 

Max. stans 
tjocklek
3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm

Renz wire
Fyrkantiga hål

4 x 4 mm
4 x 4 mm
5,5 x 3,5 mm 
 för almanacka
6 x 6 mm 

3:1
3:1
3:1
2:1

3,0 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,0 mm

Typ av verktyg

Renz wire
Runda hål 

Storlek på hål

    4,0 mm
    4,0  mm för almanacka
    6,0 mm 

Stans typ

3:1
3:1
2:1 

Max. stans 
tjocklek
3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm

Renz wire
Fyrkantiga hål

4 x 4 mm
4 x 4 mm
5,5 x 3,5 mm 
 för almanacka
6 x 6 mm 

3:1
3:1
3:1
2:1

3,0 mm
2,5 mm
3,5 mm
3,0 mm

Traditionell stansning
ca 70-100 dokument/timme

*beroende på användare

Till DTP 340 och 340A finns även andra hålningstyper än för wire.
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För dessa modeller:
begär separat broschyr.

AP 360

500 Inline

RSB 360

Super 700

Super 500




