
 Gilotyna RC 560 S
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
 ▪ system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 560 mm
 ▪ wymiary blatu: 720x510 mm

GILOTYNY RC SYSTEMS
W ofercie modele przeznaczone do biur oraz  
profesjonalne gilotyny introligatorskie z auto-
matycznym dociskiem papieru, które bez wy-
siłku tną jednorazowo nawet do 650 arkuszy 
papieru.

Gilotyny RC to najwyższej jakości profe-
sjonalne gilotyny biurowe. Posiadają noże 
wykonane z wyjątkowo trwałej, specjalnie 
utwardzanej stali węglowej. Nóż zaostrzony 
pod kątem 65º zapewnia najwyższą jakość 
cięcia, co pozwala na cięcie materiałów  
z wysoką dokładnością przez wiele lat.

Specjalne  
oznaczenie 
wybranych 
urządzeń 
przeznaczonych 
do najbardziej 
wymagających 
zadań.

oslona

ergonomiczny 
uchwyt

szablony popularnych 
formatów papieru

metalowy  
blat roboczy

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 560 S 50 kartek 70g 560 mm 1.96000 510135

Docisk papieru 
w gilotynach ułatwia 

stabilne ułożenie papieru 
i uzyskanie precyzyjnego 
cięcia, może być ręczny 

lub automatyczny. 

automatyczny 
docisk papieru

W ofercie również gilotyna RC 560 S ze specjalną  
podpórką do papieru.

kartek
jednorazowo

50

Podpórka do papieru ułatwiająca odcinanie 
papieru o określonej szerokości.

Precyzyjne cięcie  
większej ilości arkuszy papieru.

LATA 
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA
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 Gilotyna RC 331 N
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 24 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 330 mm
 ▪ wymiary blatu: 330x245 mm

 Gilotyna RC 321 N
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 24 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 320 mm
 ▪ wymiary blatu: 320x190 mm

 Gilotyna RC 363
 ▪ gilotyna z automatycznym systemem docisku papieru
 ▪ system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 360 mm
 ▪ wymiary blatu: 440x300 mm

 Gilotyna RC 361
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 360 mm
 ▪ wymiary blatu: 440x300 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 321 N 24 kartki 70g 320 mm 29500 510313

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 361 30 kartek 70g 360 mm 62000 510013

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 331 N 24 kartki 70g 330 mm 49000 510323

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 363 30 kartek 70g 360 mm 77000 510023

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GILOTYN STR. 67

ręczny  
docisk papieru

kartek
jednorazowo

30

ręczny
docisk papieru

kartki
jednorazowo

24

automatyczny 
docisk papieru

kartek
jednorazowo

30

ręczny
docisk papieru

kartki
jednorazowo

24

RC
 S

YS
TE

M
S 

/ G
IL

OT
YN

Y

KATALOG PRODUKTÓW ARGO S.A. 2018/2019  |  CENY NETTO, BEZ VAT 61KATALOG PRODUKTÓW ARGO S.A. 2018/2019  |  CENY NETTO, BEZ VAT

www.duplex.pl


 Gilotyna RC 380 SC 
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym  

systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca  

bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania 

wymiarów cięcia 
 ▪ jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 380 mm 
 ▪ wymiary blatu: 430x420 mm

 Gilotyna RC 380 SE 
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym dociskiem papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpie-

czeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania 

wymiarów cięcia
 ▪ jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 380 mm
 ▪ wymiary blatu: 430x420 mm

 Gilotyna RC 380 C 
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym  

systemem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca  

bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania 

wymiarów cięcia 
 ▪ zewnętrzna podpórka do papieru 
 ▪ jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 380 mm 
 ▪ wymiary blatu: 430x420 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 380 SE 40 kartek 70g 380 mm 92000 510063

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 380 SC 40 kartek 70g 380 mm 1.15000 510073

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 380 C 50 kartek 70g 380 mm 1.40000 510083

GILOTYNY RC SYSTEMS LATA 
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA

automatyczny 
docisk papieru

kartek
jednorazowo

40

automatyczny 
docisk papieru

kartek
jednorazowo

50

ręczny
docisk papieru

kartek
jednorazowo

40
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 Gilotyna RC 440 C 
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym syste-

mem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpie-

czeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony 

formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania 

wymiarów cięcia 
 ▪ jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 440 mm
 ▪ wymiary blatu: 480x380 mm

 Gilotyna RC 440 S 
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym syste-

mem docisku papieru
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpie-

czeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony 

formatów
 ▪ precyzyjny ogranicznik do regulowania 

wymiarów cięcia 
 ▪ zewnętrzna podpórka do papieru 
 ▪ jednorazowe cięcie do 40 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 440 mm 
 ▪ wymiary blatu: 480x380 mm

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GILOTYN STR. 67

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 440 S 40 kartek 70g 440 mm 1.58000 510104

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 440 C 40 kartek 70g 440 mm 1.34000 510094

Gilotyny biurowe RC Systems z dociskiem ręcznym lub  
automatycznym, tną bez wysiłku. Wysoka precyzja i staranne 
wykonanie są gwarancją długiego użytkowania i łatwości  
w obsłudze.

Osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
podczas cięcia papieru.

RC SYSTEMS

Specjalna  
podpórka do papieru  
ułatwia precyzyjne  
odcięcie papieru  

o określonej  
szerokości.

Na blacie  
roboczym szablony  
ułatwiające cięcie  

najpopularniejszych  
formatów papieru.

automatyczny 
docisk papieru

kartek
jednorazowo

40

automatyczny 
docisk papieru

kartek
jednorazowo

40 RC
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GILOTYNY 
PROFESJONALNE

 Gilotyna RC 710
 ▪ gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem  

docisku papieru
 ▪ system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza
 ▪ przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
 ▪ zewnętrzna podpórka do papieru skalowana w milimetrach
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ regulowany ogranicznik formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 50 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 710 mm
 ▪ wymiary blatu: 875x610 mm

 Gilotyna RC 710 T 510157

Wersja RC 710 ze stojakiem. 

3.65000

 Gilotyna RC 466* 
 ▪ gilotyna profesjonalna z automatycznym systemem  

docisku papieru 
 ▪ system docisku uruchamiany wraz z ruchem ostrza 
 ▪ osłona bezpieczeństwa blokująca dostęp do ostrza 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy 
 ▪ promień świetlny wskazujący miejsce opuszczenia noża 
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów 
 ▪ regulowany ogranicznik formatów 
 ▪ jednorazowe cięcie do 650 kartek 70 g 
 ▪ długość cięcia: 466 mm 
 ▪ wymiary blatu: 466x730 mm

 Gilotyna RC 466 T* 510274

Wersja RC 466 ze stojakiem. 

10.66000 

* Towar na zamówienie

solidna podstawa  
umożliwia stworzenie 

profesjonalnego  
stanowiska pracy 

Gilotyny introligatorskie z dociskiem automatycznym  
tną bez wysiłku jednorazowo nawet do 650 arkuszy! 
Wyposażone są w przezro czyste osłony zapewnia jące 
bezpie czeń stwo pracy oraz ergonomi czny uchwyt 
przeciw  po ślizgo wy. Funkcjonalny  stojak umożliwia usta-
wienie gilotyny w dowolnym miejscu i stworzenie profe-
sjonalnego stanowiska pracy.

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 466 650 kartek 70g 466 mm 9.80000 510264

model cięcie długość cięcia cena  kod

RC 710 50 kartek 70g 710 mm 2.90000 510147

automatyczny 
docisk papieru

automatyczny 
docisk papieru

LATA 
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA

kartek
jednorazowo

50

kartek
jednorazowo

650
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GILOTYNY
 Gilotyna Kobra 360 EM
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający  

komfort pracy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia 
 ▪ jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 360 mm 
 ▪ wymiary blatu: 400x300 mm

 Gilotyna Kobra 360 A
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
 ▪ osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający  

komfort pracy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia 
 ▪ jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 360 mm 
 ▪ wymiary blatu: 400x300 mm

 Gilotyna Kobra 460 A
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru
 ▪ osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy 
 ▪ ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy dla komfortu pracy
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ jednorazowe cięcie do 30 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 460 mm
 ▪ wymiary blatu: 355x500 mm

 Gilotyna JLS 298 A3*

 ▪ profesjonalna gilotyna biurowa
 ▪ wygodna dźwignia do cięcia papieru
 ▪ korba umożliwia ustawienie odpowiedniego docisku papieru
 ▪ długość cięcia 420 mm
 ▪ tnie jednorazowo do 400 kartek 70g
 ▪ wymiary blatu: 550x425 mm

Super Cut System
Specjalny system cięcia wykorzystuje noże wyko-
nane z wyjątkowo trwałej, specjalnie utwardzanej 
stali węglowej, zaostrzonej pod kątem 65° zapew-
niające najwyższą jakość cięcia.

model cięcie długość cięcia cena  kod

Kobra 360 EM 20 kartek 70g 360 mm 47000 510163

Kobra 360 A 30 kartek 70g 360 mm 92000 510183

Kobra 360 A 30 kartek 70g 360 mm 92000 510183

model cięcie długość cięcia cena  kod

Kobra 460 A 30 kartek 70g 460 mm 1.39000 510174

model cięcie długość cięcia cena  kod

JLS 298 A3* 400 kartek 70g 420 mm 1.35000 510224

Gilotyna JLS to profesjonalne urządzenie 
w atrakcyjnej cenie. Doskonale sprawdza się 
w punktach usługowych.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GILOTYN STR. 67

LATA 
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA

kartek
jednorazowo

20

kartek
jednorazowo

30

kartek
jednorazowo

30

kartek
jednorazowo

400

* Do wyczerpania zapasów
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Gilotyna
 ▪ ręczny docisk papieru
 ▪ osłona zabezpieczająca
 ▪ jednorazowe cięcie  

do 10 kartek 80g
 ▪ długość cięcia: 320 mm

Trymer
 ▪ format A4
 ▪ listwa dociskowa 
 ▪ 3 linie cięcia: prosta  

(do 10 kartek 80g),  
falista i perforowana  
(do 3 kartek 80g)

 Gilotyna Wallner GB 320
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
 ▪ plastikowa osłona zabezpieczająca
 ▪ wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
 ▪ ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g
 ▪ długość cięcia: 320 mm (A4)
 ▪ wymiary blatu: 320x250 mm

 Gilotyna Wallner GB 460
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
 ▪ plastikowa osłona zabezpieczająca
 ▪ wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
 ▪ ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia
 ▪ ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80g
 ▪ długość cięcia: 460 mm (A3)
 ▪ wymiary blatu: 460x380 mm

GILOTYNY POPULARNE
 Gilotyna z trymerem Wallner GT 320

Gilotyna i trymer w jednym urządzeniu. Możliwość łączenia 
i rozłączania urządzeń. Prosty sposób składania pozwalający 
na oszczędność miejsca przy przechowywaniu urządzenia.  
Na blatach roboczych standardowe szablony formatów.

 Gilotyna Wallner GA 310
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ stabilny, metalowy blat
 ▪ plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 310 mm
 ▪ wymiary blatu: 350x255 mm

 Gilotyna Wallner GA 448
 ▪ gilotyna biurowa z ręcznym systemem docisku papieru
 ▪ stabilny, metalowy blat
 ▪ plastikowa, matowa osłona zabezpieczająca
 ▪ na blatach roboczych standardowe szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 20 kartek 70g
 ▪ długość cięcia: 448 mm
 ▪ wymiary blatu: 480x330 mm

2 FUNKCJE  
W 1 URZĄDZENIU

model cięcie długość cięcia cena  kod

GT 320 10 kartek 80g 320 mm 19500 510304

model cięcie długość cięcia cena  kod

GA 310 20 kartek 70g 310 mm 32500 510283
GA 448 20 kartek 70g 448 mm 43000 510294

model cięcie długość cięcia cena  kod

GB 320 8-10 kartek 80g 320 mm 14000 510333
GB 460 8-10 kartek 80g 460 mm 21000 510344
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Parametry gilotyn RC

Specyfikacja / model
Biurowe Profesjonalne Specjalistyczne

RC 
321 N

RC 
331 N

RC  
361

RC  
363

RC  
380 SE

RC  
380 SC

RC 
380 C

RC 
440 C

RC 
440 S

RC 
560 S

RC  
466

RC 
466 T

RC  
710

RC 
710 T

Numer strony w katalogu 61 61 61 61 62 62 62 63 63 60 64 64 64 64

Długość cięcia (mm) 320 330 360 360 380 380 380 440 440 560 466 466 710 710

Max. ilość ciętych kartek (70g/m²) 24 24 30 30 40 40 50 40 40 50 650 650 50 50

Wymiary blatu roboczego 320x190 320x245 440x300 440x300 430x420 430x420 430x420 480x380 480x380 720x510 730x466 730x466 875x610 875x610

System docisku ręczny ręczny ręczny automa-
tyczny ręczny automa-

tyczny
automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

automa-
tyczny

Osłona zabezpieczająca � � � � � � � � � � � � � �

Ogranicznik papieru - � � � � � � � � � � � � �

Szablony formatów na blacie � � � � � � � � � � � � � �

Stojak - - - - - - - - - - - � - �

Kod 510313 510323 510013 510023 510063 510073 510083 510094 510104 510135 510264 510274 510147 510157

Cena netto 295,- 490,- 620,- 770,- 920,- 1.150,- 1.400,- 1.340,- 1.580,- 1.960,- 9.800,- 10.660,- 2.900,- 3.650,-

Parametry pozostałych gilotyn

Specyfikacja / model
Osobiste Biurowe

Wallner  
GB 320

Wallner  
GB 460

Wallner  
GT 320

Paper 
Cutter A4

Paper 
Cutter A3

Wallner  
GA 310

Wallner  
GA 448

JLS  
298 A3

Kobra  
360EM

Kobra  
360 A

Kobra  
460 A

Numer strony w katalogu 66 66 66 67 67 66 66 65 65 65 65

Długość cięcia (mm) 320 460 320 310 420 310 448 420 360 360 460

Max. ilość ciętych kartek 8-10  
(80g/m²)

8-10  
(80g/m²)

10  
(80g/m²)

12  
(70g/m²)

12  
(70g/m²)

20  
(70g/m²)

20 
(70g/m²)

400 
(70g/m²)

15-20  
(70g/m²)

25-30  
(70g/m²)

30  
(70g/m²)

Wymiary blatu roboczego (mm) 250x320 380x460 320x155 310x250 460x380 350x255 480x330 425x550 400x300 400x300 355x500

System docisku ręczny ręczny ręczny automa-
tyczny

automa-
tyczny ręczny ręczny ręczny ręczny automa-

tyczny
automa-
tyczny

Osłona zabezpieczająca � � � - - � � � � � �

Ogranicznik papieru � � - � � � � � � � �

Szablony formatów na blacie � � � � � � � � � � �

Kod 510333 510344 510304 510233 510244 510283 510294 510224 510163 510183 510174

Cena netto 140,- 210,- 195,- 190,- 250,- 325,- 430,- 1.350,- 470,- 920,- 1.390,-

 Gilotyna Paper Cutter A4
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym  

systemem docisku papieru
 ▪ na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
 ▪ cięcie kartonu i cienkiej blachy
 ▪ długość cięcia: 310 mm
 ▪ wymiary blatu: 310x250 mm

 Gilotyna Paper Cutter A3
 ▪ gilotyna biurowa z automatycznym  

systemem docisku papieru
 ▪ na blatach roboczych standardowe  

szablony formatów
 ▪ jednorazowe cięcie do 12 kartek 70g
 ▪ cięcie kartonu i cienkiej blachy
 ▪ długość cięcia: 420 mm
 ▪ wymiary blatu: 460x380 mm

Ostrza zastosowane  
w gilotynach Paper Cutter 
umożliwiają również cięcie 
kartonu i cienkiej blachy.
Specjalny sposób 
wykonania ostrza ogranicza 
ryzyko skaleczenia. model cięcie długość cięcia cena  kod

Paper Cutter A4 12 kartek 70g 310 mm 19000 510233
Paper Cutter A3 12 kartek 70g 420 mm 25000 510244

LATA 
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA
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 Trymer A2 RPT-730
 ▪ precyzyjny trymer biurowy
 ▪ ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ na blacie roboczym standardowe formaty
 ▪ długość cięcia 730 mm
 ▪ tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m²)
 ▪ wielkość blatu: 925x318 mm

 Trymer TA46
 ▪ precyzyjny trymer biurowy
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ cięcie papieru w formacie A4
 ▪ długość cięcia 320 mm
 ▪ tnie jednorazowo do 8 kartek (70 g/m²)
 ▪ wielkość blatu: 328x160 mm

 Trymer TA33
 ▪ precyzyjny trymer biurowy
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ cięcie papieru w formacie A3
 ▪ długość cięcia 460 mm
 ▪ tnie jednorazowo do 8 kartek (70 g/m²)
 ▪ wielkość blatu: 458x160 mm

TRYMERY SOHO

SOHO
SMALL OFFICE
HOME OFFICE

model cięcie długość cięcia cena  kod

TA33 8 kartek 70g 460 mm 13800 520024

 Trymer A4 RPT-380
 ▪ precyzyjny trymer biurowy
 ▪ ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ na blacie roboczym standardowe formaty
 ▪ długość cięcia 380 mm
 ▪ tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m²)
 ▪ wielkość blatu: 572x318 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

RPT-380 20 kartek 80g 380 mm 36500 520053

model cięcie długość cięcia cena  kod

RPT-730 20 kartek 80g 730 mm 55000 520037

model cięcie długość cięcia cena  kod

TA46 8 kartek 70g 320 mm 10500 520013

 Trymer A3 RPT-520
 ▪ precyzyjny trymer biurowy
 ▪ ogranicznik papieru do regulowania wymiarów
 ▪ listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego cięcia
 ▪ na blacie roboczym standardowe formaty
 ▪ długość cięcia 520 mm
 ▪ tnie jednorazowo do 20 kartek (80 g/m²)
 ▪ wielkość blatu: 713x318 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

RPT-520 20 kartek 80g 520 mm 42000 520045

LATA 
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Specyfikacja / model
Biurowe Profesjonalne

TA46 TA33 Wallner  
GT 320

A4  
RPT-380

A3  
RPT-520

A2  
RPT-730 Kobra 1000 R Kobra 1300 R

Numer strony w katalogu 68 68 66 68 68 68 69 69

Długość cięcia (mm) 320 460 320 380 520 730 1000 1300

Max. ilość ciętych kartek / 
grubość cięcia w mm 8 (70g/m²) 8 (70g/m²) 10 (80g/m²) 20 (80g/m²) 20 (80g/m²) 20 (80g/m²) 0,8 mm 0,8 mm

Docisk papieru

Szablony formatów na blacie

Ogranicznik papieru - - -

Kod 520013 520024 510303 520053 520045 520037 520061 520071

Cena netto 105,- 138,- 195,- 365,- 420,- 550,- 950,- 1150,-

Parametry trymerów

 Trymer Kobra 1000 R
 ▪ profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
 ▪ tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton 
 ▪ rotacyjne samoostrzące się ostrze 
 ▪ nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
 ▪ przezroczysta listwa dociskowa umożliwia precyzyjne cięcie 
 ▪ zagłębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ długość cięcia 1000 mm, grubość cięcia 0,8 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

1000 R 0,8 mm 1000 mm 95000 520061

 Trymer Kobra 1300 R
 ▪ profesjonalny trymer z automatycznym dociskiem papieru
 ▪ tnie: papier, folię, kalkę, filmy, fotografie, karton 
 ▪ rotacyjne samoostrzące się ostrze 
 ▪ nóż wykonany ze specjalnie utwardzanej stali węglowej
 ▪ przezroczysta listwa dociskowa umożliwia precyzyjne cięcie 
 ▪ zagłębienie w blacie pozwalające na umieszczenie rolki papieru
 ▪ na blacie roboczym standardowe szablony formatów
 ▪ długość cięcia 1300 mm, grubość cięcia 0,8 mm

model cięcie długość cięcia cena  kod

1300 R 0,8 mm 1300 mm 1.15000 520071

Samoostrzące ostrze rotacyjne 
zamknięte w bezpiecznej  
obudowie.

Zagłębienie w blacie pozwalające 
na umieszczenie rolki papieru. 

Doskonała 
precyzja cięcia 

nawet przy  
bardzo długich  

pracach.
Trymer Kobra 1000 R

Trymer Kobra 1300 R
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Profesjonalne trymery ręczne 
Wiele  modeli o różnych długościach cięcia od 1 do 2,5 metra. 
Ostrze rotacyjne zastosowane w trymerach wykonane zostało  
ze specjalnie utwardzanej stali. Grubość cięcia 0,6 – 2,2 mm, 
umożliwia cięcie grubszych materiałów.  Listwa dociskowa  
z przezroczystego tworzywa ułatwia precyzyjne cięcie.  

TRYMERY PROFESJONALNE

 Trymery Neolt Manual Trim*
 ▪ profesjonalne trymery ręczne
 ▪ grubość cięcia od 0,6 do 2,2 mm
 ▪ idealne do przycinania rysunków, zdjęć, plakatów itp.
 ▪ rotacyjne ostrze z utwardzanej stali
 ▪ listwa dociskowa z przezroczystego tworzywa ułatwia precyzyjne cięcie
 ▪ solidna podstawa umożliwiająca stworzenie profesjonalnego stanowiska pracy
 ▪ wygodny uchwyt do mocowania papieru na roli (dodatkowa opcja)
 ▪ długość cięcia: 100 – 250 cm (w zależności od modelu)
 ▪ wysokość stojaka:  87 cm

Długość cięcia (cm) 100 130 150 165 200 210 250 250
Grubość cięcia (mm) 0,8 0,8 0,8 2,2 0,8 2,2 0,6 2,2
Wymiary (cm) 124x48x98 154x48x98 174x48x98 190x48x95 224x45x98 234x48x95 274x48x98 274x48x95
Wysokość 
stojaka (cm) 87 87 87 87 87 87 87 87

Waga (kg) 11 14,1 16,1 23 20,2 26 25,2 29
Kod 520081 520231 520091 520102 520111 520122 520131 520142
Cena netto 3.400,- 3.600,- 3.900,- 8.400,- 5.050,- 9.500,- 7.200,- 10.900,-

Parametry wybranych modeli trymerów Neolt Manual Trim

Parametry wybranych modeli trymerów Neolt Electro Trim

* Towar na zamówienie.

trymery 
elektryczne

LATA 
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA

Długość cięcia (cm) 150 165 200 210 250 250 300 360
Grubość cięcia (mm) 0,8 2 0,6 2 0,6 2 2 2
Wymiary (cm) 197x48x101 214x50x101 247x48x101 259x50x101 297x48x101 299x50x101 349x50x101 404x60x101
Wysokość 
stojaka (cm) 87 87 87 87 87 87 87 87

Waga (kg) 35 45 46 56 51 66 79 62
Kod 520151 520162 520171 520182 520191 520202 520212 520222
Cena netto 12.000,- 19.000,- 14.500,- 21.000,- 17.400,- 25.000,- 29.000,- 36.000,-

 Trymery Neolt Electro Trim*
 ▪ profesjonalne trymery elektryczne
 ▪ grubość cięcia od 0,6 do 2 mm
 ▪ idealne do przycinania rysunków, zdjęć, plakatów itp.
 ▪ rotacyjne ostrze z utwardzanej stali
 ▪ listwa dociskowa z przezroczystego tworzywa ułatwia precyzyjne cięcie
 ▪ specjalny pedał umożliwiający uruchomienie trymera
 ▪ lampka oświetlająca miejsce cięcia
 ▪ solidna podstawa umożliwiająca stworzenie profesjonalnego stanowiska pracy
 ▪ wygodny uchwyt do mocowania papieru na roli (dodatkowa opcja)
 ▪ długość cięcia: 100 – 360 cm (w zależności od modelu)
 ▪ wysokość stojaka:  87 cm

Profesjonalne trymery elektryczne 
Grubość cięcia 0,6 – 2 mm. Rotacyjne ostrze z utwardzanej stali 
zamocowano w specjalnej metalowej obudowie. Wszystkie me-
talowe elementy zostały precyzyjnie wykończone i pomalowane 
proszkowo. Każdy model wyposażony jest w stojak z pedałem 
uruchamiającym trymer, pojemnik na odpady oraz lampkę oświe-
tlającą miejsce cięcia.
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Profesjonalne trymery z solidną podstawą. 
Trzy serie o unikatowych parametrach tech-
nicznych. Szeroka gama modeli o różnych 
długościach cięcia umożliwia stworzenie 
profesjonalnego stanowiska pracy. 

Trymery doskonale sprawdzają się w punk-
tach usługowych oferujących druk wielkofor-
matowy, drukarniach cyfrowych oraz agen-
cjach reklamowych. Idealne do przycinania 
rysunków, zdjęć, plakatów, banerów, prac 
drukowanych na: papierze, cienkim plastiku, 
tworzywie PVC, piance i innych materiałach.

TRYMERY 
PROFESJONALNE

stojak blat roboczy samoostrzące  
ostrze rotacyjne

wygodne zbieranie  
odpadów cięcia

O szczegółową ofertę 
pytaj Twojego dostawcę.

Trymery Neolt 
przystosowane są 

do cięcia dużych formatów, 
również z papierów 

na roli.
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