
Zestawienie urządzeń do oprawy w spirale wkręcane z oferty firmy GRAFMASZ 

Model Szerokość 

oprawianego 

bloku 

Maksymalna 

grubość bloku 

Ręczne 

wkręcenia 

spirali w 

pierwsze 

otwory bloku 

Sposób wkręcania spirali Obsługiwane 

podziałki spirali 

Docinanie i zawijanie spirali Uwagi 

SPB 360 Do 360 mm 16 mm tak Operator przykłada blok do 

ruchomego wałka 

0,2475”, 4:1 Wbudowany, pojedynczy 

ręczny moduł 

Wbudowany moduł perforujący 

podziałka 0,2475” 

CBS 340 Do 360 mm 16 mm tak Operator przykłada blok do 

ruchomego wałka 

0,2475” Wbudowany , pojedynczy 

ręczny moduł 

 

CC 2700 Do 297 mm 33 mm tak Operator przykłada blok do 

podwójnego ruchomego wałka – 

możliwość ustawienia  wałków w 3 

pozycjach i uformowania bloku 

0,2475”, 4:1, 3:1 Za pomocą obcęg Obcęgi w zestawie 

PBS 400 Bez 

ograniczeń 

Ok. 27 mm tak Operator przykłada blok do 

podwójnego ruchomego wałka, 

możliwość uformowania bloku po 

przyłożeniu do modułu z przodu 

urządzenia  

0,2475”, 4:1, 3:1 Za pomocą obcęg Brak obcęgi  w zestawie 

PBS 

1500 

Do 990 mm 46  mm tak Operator kładzie blok na stole 

ręcznie wkręca spiralę w 3 

pierwsze otwory,  otwiera blok na 

pół i wciska pedał , spirala jest 

wkręcana w kolejne otwory. 

0,2475”, 4:1, 3:1 Za pomocą obcęg W zestawie 2 pary obcęg, 

możliwość oprawy kilku bloków 

przy użyciu jednego odcinka 

spirali (o dł. do 914 mm) 

TKB Do 500 mm 

(cienkie 

bloki) 

Do 305 mm 

(grube bloki) 

do ok. 13 mm 

(bloki o dł do 

500 mm) 

46 mm (bloki o 

dł do 305 mm)  

tak Cienkie bloki – przy użyciu wałka 

Grubsze bloki – przy użyciu 

elementów formujących blok 

,2475” i 3:1 lub 

4:1, 3:1 i 

(zależnie od 

wersji) 

Za pomocą obcęg lub 

dodatkowego modułu TCB 

Brak obcęg w zestawie 



PBS 

2300 

Bez 

ograniczeń 

Do ok. 27 mm tak Operator przykłada blok do 

podwójnego wałka, możliwość 

uformowania bloku po przyłożeniu 

do modułu z przodu urządzenia 

0,2475”, 4:1, 3:1 Wbudowany , pojedynczy 

ręczny moduł 

 

PBS 

2800 

Tylko a4 lub 

a5 

Do około 18 

mm 

nie Operator podaje blok pionowo i 

podaje odcinek spirali 

0,2475” Zawijanie i zaginanie w 

jednym przebiegu z oprawą 

 

Coil 

Master 

114-305 mm Do 21 mm nie Operator podaje blok pionowo i 

podaje odcinek spirali 

0,2475”, 4:1, 

3:1,2,5:1, 6 mm 

(jedna podziałka 

w standardzie, 

pozostałe opcja) 

Zawijanie i zaginanie w 

jednym przebiegu z oprawą 

 

PBS  127-300 lub 

420 mm 

Do ok. 27 mm nie Operator podaje blok pionowo i 

podaje odcinek spirali 

0,2475”, 4:1, 

3:1, 2,5:1, 6 mm 

(jedna podziałka 

w standardzie, 

pozostałe opcja) 

Zawijanie i zaginanie w 

jednym przebiegu z oprawą 

Możliwość rozbudowy o moduł 

formujący spiralę prostego fi 

lamentu  

 

Stan na 9.05.2019 

Podane parametry nie stanowią oferty handlowej i mogą ulec zmianie bez powiadomienia 

 


