Tafelnietmachine NOVUS E 30
Dit apparaat kan tot 30 vellen (80 g/m²) verwerken.

De belangrijkste onderdelen zijn van massief metaal voor
maximale stabiliteit.

De vaste hechting biedt duurzame samenvoeging van
documenten.

De verwijderbare nietjes maken het kortstondig samenvoegen van documenten mogelijk. Het voordeel: de nietjes
kunnen eenvoudig en snel weer worden verwijderd.
Voor een snelle bevestiging: spijkeren
• Betrouwbare kantoornietmachine voor dagelijks gebruik
• Metalen apparaat met een combinatie van metalen en kunststof
ommanteling
• Geïntegreerde metalen ontnieter
• Stabiele antislipbodem
• Bovenlaadmechanisme met enkele nietjesgeleiding
• Keerbare matrijs voor het open en gesloten nieten, met mogelijkheid tot spijkeren
• Gewicht: ca. 240 g
• Levering incl. 200 nietjes 24/6 DIN SUPER
Uitvoering

Art.-nr.

EAN-nr.

zwart
glanzend

020-1842

4009729052235

blauw
glanzend

020-1843

4009729052242

rood
glanzend

020-1844

4009729052259

Dit apparaat kan nietjes van het type 24/6 Super verwerken. Er kunnen maximaal 100 stuks worden ingelegd.

Dit apparaat kan nietjes van het type 26/6 Super verwerken. Er kunnen maximaal 150 stuks worden ingelegd.

De maximale inlegdiepte voor papier is 53 mm.

Bij het bovenlaadmechanisme worden de nietjes na
het omhoogklappen van het bovendeel in het apparaat
gelegd.
NOVUS hanteert/ verstrekt een garantie van 10 jaren bij
doelmatig gebruik

Het kwaliteitskenmerk “German Engineering” garandeert
dat een product naar Duitse standaarden en volgens ingenieursbekwaamheid wordt ontwikkeld. De productie wordt
gedaan in eigen fabrieken - wereldwijd gestuurd vanuit
Duitsland.
Getest volgens de Duitse apparaat- en productveiligheidswet.

Tafelnietmachine NOVUS E 30

Het antislip onderdeel zorgt ervoor dat het apparaat stevig staat op
het bureau.

Eenvoudig en snel verwijderen van de nietjes bij de open nietmethode.

Met de keerbare matrijs is open en gesloten nieten mogelijk. Open
nieten is optimaal voor een kortstondige verbinding. Voordeel: nietjes
kunnen eenvoudig en snel worden verwijderd.

De geïntegreerde ontnieter maakt het mogelijk om de nietjes eenvoudig te verwijderen en maakt van deze nietmachines ware allrounders.
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Een derde mogelijkheid van de Novus tafelnietmachines: het spijkeren. Hierbij worden de uiteinden niet omgebogen, maar verticaal in
het papier verzonken.

