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Produktivní a přesné skládání

Océ 940 je off-line skládací zařízení
vhodné především jako doplněk k velko-
formátovým tiskovým a kopírovacím 
systémům. Zajiš�uje rychlé provedení 
vysoce kvalitního skladu a velmi jedno-
duché ovládání. Umožňuje výběr 
standardních šíří a typů skladů.

ƒ Produktivní skládání

Océ 940 skládá rychlostí 10 metrů 
za minutu s vynikající kvalitou skladů,
takže složenou kopii je možné okamžitě
založit nebo distribuovat.

ƒ Skládání různých materiálů

Océ 940 skládá světlotiskové kopie, 
kopie a tisky z velkoformátových 
systémů pracujících jak s běžným 
papírem, tak i tisky na materiály použí-
vané inkoustovými, perovými nebo 
elektrostatickými plotry.

ƒ Výběr způsobu skládání

Océ 940 nabízí několik typů skládání:
ƒ 210 mm se zakládacím okrajem
ƒ 210 mm bez okraje
ƒ 190 mm bez okraje

U všech tří typů lze navíc vybrat mezi 
prokladem na poslední nebo předpo-
slední stránce. Zrovna tak lze měnit
příčný sklad z 297 na 305 mm.

ƒ Skládání, které šetří místo

Océ 940 vystačí s pracovním prostorem 
pouhých 4m2. Tím značně ušetří místo 
na pracovišti.

ƒ Tichý provoz

Océ 940 vyniká velmi nízkou hladinou
provozní hlučnosti. Skládání tak neruší 
pracovní prostředí nadměrnou hlučností.

ƒ Vysoká spolehlivost

Océ 940 je výrobek firmy Océ. To zaručuje
jistotu v zajištění všech ostatních služeb:
rychlý a precizní servis a kompletní služ-
by, zajištěné vyškolenými specialisty
firmy Océ.
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Druh papíru

pro skládání světlotiskový (vývojkový i čpavkový),
běžný papír, výstupy z plotrů 
(perových, elektrostatických, InkJet)

Gramáž papíru 60 - 110 g/m2

Šířka papíru minimálně 297 mm
maximálně 917 mm

Délka papíru minimálně 405 mm
maximálně 2,5 m (1,5 m pro příčný sklad)

Způsob skládání Podélný první sklad:
ƒ 210 mm
ƒ 210 mm včetně okraje pro zakládání 

šířky 20, 25 nebo 30 mm
ƒ 190 mm

Normalizované skládání s prokladem 
na poslední nebo předposlední list

Příčný sklad:
ƒ 297 mm
ƒ 305 mm

Rychlost 10 m/min.

Hmotnost 100 kg

Rozměry 1.175 (š) x 765 (h) x 1.100 (v) mm

Požadavky na prostředí

Napájení 230 V (±10%), 50 Hz

Hladina hluku 

v úrovni obsluhy 57 dB (A)

Pracovní plocha 2.170 x 1.770 mm

Příkon 100 VA

Podélně složené kopie jsou přesně
ukládány do výstupního koše

Příčně složené kopie jsou přesně
ukládány do výstupního koše


