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MULTI-AIR 335B+ 
Automatyczna bigówka podciśnieniowa z opcjonalnymi modułami do 

perforacji, cięcia i nacinania arkusza 
 

 
 
 Multi-air to wielofunkcyjne, automatyczne  urządzenie dedykowane do obróbki 
wydruków cyfrowych w różnych nakładach. W wersji podstawowej urządzenie jest 
wyposażone w listwowy moduł bigujący o szerokości bigi 1.0 mm. Opcjonalnie może być 
rozbudowane w moduły umożliwiające wykonanie big naprzemiennie (produkcja okładek) 
perforację (prostopadłą, wzdłużną lub krzyżową), cięcie lub nacinanie wzdłużne. 
Podciśnieniowy podajnik gwarantuje płynna i szybką pracę oraz nie powoduje rysowania 
arkuszy. Kolejny plus urządzenia to prosty w obsłudze programator za pomocą którego  
wykonamy większość ustawień z możliwością zapisania ich jako program. 
 
 
Kluczowe cechy produktu: 

• Obsługa poprzez programator  (możliwość zapisu do 30 programów) 

• Automatyczny podajnik – wysokość stosu do 10 cm 

• Obróbka arkuszy w formacie od 50x125 do 330 x 685 mm w zależności od 
wyposażenia.  

• Grubość arkusza 0,1 do 0,4 mm. Możliwość obróbki cieńszych arkuszy w zależności 
od właściwości papieru. 

• Możliwość zbigowania arkusza A4 na pół w czasie poniżej 1 sekundy 

• Pojemność tacy odbiorczej ok. 10 cm.  
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Wyposażenie standardowe: 

Urządzenie standardowo wyposażone w listwowy moduł bigujący– szerokość bigi 1 mm 

 

Wyposażenie opcjonalne: 

 

1. Perforacja kreskowa 

• Krążek– 12 tpi – do 8 krążków, całościowa 

 

• Listwa– 24 tpi – do 32 uderzeń w jednym przebiegu 

 

2. Bigowanie: 

• Krążek–  szerokość 1,2 mm – do 8 krążków 

• Listwa: szerokości bigi 0,6 mm; 1,2 mm oraz 1,4 mm - do 32 big w jednym przebiegu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bigówka MULTI-AIR specyfikacja 

 

: ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów. Biuro handlowe: ul. Łopuszańska 53/21, 02-232 Warszawa  

                                           Tel.  22 398-38-34,  warszawa@grafmasz.pl                                                              Strona 3 

 

3. Cięcie/nacinanie 

• Krążkowe nożyki rozcinające lub nacinające papier – do 8 krążków 

 

 

 

 

 

4. Podajnik wąskich użytków -  możliwość obróbki arkusza już 

od formatu 50 x 125 mm 

 

5. Perforacja fragmentaryczna 

Listwowa – dostępne listwy wykonujące w ¼, 1/3, ½ lub ¾ arkusza 330 mm 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Pojemność podajnika Do 10 cm 

Programator (panel z klawiaturą) Tak, zapis do 30 programów 

Minimalny format arkusza 140 x 130 mm (wyposażenie standardowe) 

50x125 mm (wyposażenie opcjonalne) 

Maksymalny format arkusza 330 x 345 (wyposażenie standardowe) 

330 x 685 (opcjonalne dodatkowe tace) 

Wydajność 4500 ark./h, A4 1 biga* 

Minimalny odstęp między bigami / perforacja 

(wykonywanymi prostopadle) 

0,2 mm  

Minimalny odstęp bigi / perforacji od 

krawędzi arkusza (wykonanej prostopadle) 

5 mm 

Grubość arkusza 0,1 – 0,4 mm (około 80-400 gsm)** 

Waga urządzenia Około 65 kg 

Wymiary urządzenia (bez podstawy) 50 / 150x53x45  (standard / dodatkowe tace) 

Zasilanie 220 V 

*wydajność zależna jest od rodzaju materiału 

**dotyczy bigowania listwowego i perforacji krążkowej, zakres grubości arkusza może się 

różnić w zależności od rodzaju i właściwości arkusza. 

53 02-232 Warszawa, 022 398 38 34, 513 037 223 


