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Figyelmeztetés 
 

 A biegelő- perforálógép csak a megadott jellemzőkkel rendelkező papírok és kartonok 

biegelésére, lyukasztására, stancolására alkalmas. 

 A gép csak papír perforálására alkalmas. 

 Olvassa végig a kezelési utasítást a gép használata előtt. 

 A kockázat csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy a gépet gyermek nem érheti 

el. 

Műszaki adatok 
 

Méret: (H x Sz X M) 500 x 60 x 250 mm 

Súly: 12,5 kg 

A stancszerszám mérete: 30 x 60 mm 

A biegelőszerszám mérete: 380 x 60 mm 

Maximális stancolható papírsúly: 800 g/m2 

 

 

Maximális biegelhető papírsúly: 300 g/m2 

Maximális perforálható papírsúly: 100 g/m2 

A gép alaptartozékai: 

2 db hátsó illeszték 

 
1 db oldalilleszték 

1 db. biegelő illeszték (2 db pálcával) 

1 db EP-1 Eurolyuk szerszám (beépítve) 

1 db VMP-1 vágólap (beépítve) 

1 db BKB-32 biegelőszerszám  (beépítve) 

1 db BL-32 biegelőlap (beépítve) 

Opcionálisan vásárolható tartozékok: 

MA-500 asztal 

PKB-32 perforálókések 

EP-2 Eurolyuk szerszám 

U-15, U-20, U-25 Naptárkicsípő szerszámok 

RP-1 Sarokilleszték 

RP-20, RP-25 Saroklekerekítő szerszámok 

Sok-sok egyedi szerszám 
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A gép leírása 
A KB-32 többfunkciós prés alkalmas kartonok biegelésére, maximum 320mm szélességben. (A 

biegelőél hossza 360mm így kedvező körülmények esetén akár 360mm hosszon is biegelhet.) 

A gép tartozékai         
            

 

 

1. Biegelés illesztéke 

2. 2 db. felfogó pálca a biegelés illesztékéhez 

3. 1db. tartalék vágólap 

4. Szerelt oldalilleszték  

5. 2 db. hátsó illeszték, 2db. M6x10 HLF felfogó csavar, 3 db. alátét 

Üzembe helyezés és beállítás 
Helyezze a gépet kicsomagolás után stabil sík felületre. Elsőként a hátsó illesztéket (5) szerelje fel a 

gépre egy-egy M6x10mm hatlapfejű csavarral és alátéttel. A két hátsó illeszték nem egyforma, egyik 

a gép jobb oldalára, a másik a balra való. 

Szerelje fel az oldalillesztéket (4) használja az egyik M6-os alátétet, majd rögzítse az illesztéket az M6-

os anya meghúzásával. Az oldalillesztéket a gép tetszőleges oldalára felszerelheti. 

A biegelés illesztékét (1) 2 db. 6mm-es átmérőjű pálca (2) segítségével szerelheti fel.  
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3 
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1. Biegelés illesztéke 

2. Felfogó pálca a biegelés illesztékéhez 

3. Vágólap 

4. Oldalilleszték  

5. Hátsó illeszték 

6. EP-1 Eurolyuk szerszám 

7. BKB-32 Biegelő szerszám 

8. BL-32 gumis biegelőlap 

A Paperfox KB-32 összeszerelése 
Szerelje fel a hátsó illesztékeket a mellékelt M6x10 hatlapfejű csavarokkal és M6 alátétekkel. (A hátsó 

illesztékből van jobbos és balos darab) 
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Szerelje fel az oldalillesztéket, használja a mellékelt M6 alátétet.  Az oldalillesztéket a gép bármelyik 

oldalára felszerelheti. A hátsó illesztékek csavarját és az oldalilleszték anyáját 10-es villáskulccsal 

rögzítheti. 

 

Szerelje fel a biegelés illesztékét. A két menetes végű pálcát vezesse át a biegelő illeszték furatain és 

ütközésig csavarja be a gépbe. (A biegelő illeszték is felszerelhető a gép bármelyik oldalára. 

 

Ekkor a gép használatra kész.
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Biegelés 

A Paperfox Kb-32 többfunkciós prés alkalmas karton, papír, hullámpapír biegelésére. A biegelő 

szerszám egy gumis biegelőlapon biegel, így a géppel a kényes digitális nyomatok is biegelhetőek a 

kirepedezés veszélye nélkül. A biegeléshez szükséges egyszerű illeszték a gép alaptartozéka. 

 

Ez az illeszték skálával nem rendelkezik, ezért a beállítsa kissé nehézkes. Lényegesen kényelmesebb 

és pontosabb biegelés végezhető az opcionális MA-500 asztal segítségével. 

 

Az MA-500 asztal a KB-32 multifunkciós présre 1 db. M6x10 imbusz csavar segítségével fogatható fel.  
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Szerszámcsere után előfordulhat, hogy a biegelés helye nem egyezik meg a skálán leolvasott értékkel. 

Ebben az esetben az MA-500 asztal csúszkáján lévő jelölés foltbenzinnel eltávolítható és alkoholos 

filctollal a jelölés a megfelelő helyen berajzolható. 

 

Lyukasztás, stancolás 
A Paperfox KB-32 többfunkciós prés stancolásra, lyukasztásra vagy kicsípésre is alkalmas. A gép 

alapkiépítésben egy Euro-lyuk szerszámot tartalmaz. A lyukasztandó ív a préshez mellékelt 2 db. 

hátsó illesztékhez és az oldalillesztékhez ütköztethető. 

 

Szerszámcsere 
A Paperfox KB-32 többfunkciós prés mindkét szerszáma (a kis stancszerszám és a BKB-32 

biegelőszerszám) facsavarokkal van rögzítve a gépbe. A szerszám a csavarok eltávolítása után 

kivehető. A kis stancszerszám kicserélhető más hasonló méretű szerszámra. 

A biegelő szerszám kicserélése stancszerszámra 
Ha a biegelő szerszámot stancszerszámra vagy perforáló szerszámra kívánja cserélni, akkor a BL-32 

biegelőlapot meg kell fordítani úgy, hogy a kemény műanyag fele legyen felfelé. Ahhoz, hogy 

megfelelő minőségű stancolást vagy perforálást tudjon készíteni, szükséges lehet az éppen nem 

használt kis stancszerszám eltávolítása a gépből. 
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A biegelőlap be és kiszerelése 
A gumis biegelőlapnak köszönhetően a KB-32 többfunkciós prés kényes, digitális nyomatok 

biegelésére is alkalmas. A BL-32 gumis biegelőlap viszont időnként elhasználódik és cserére szorul. A 

BKB-32 biegelő szerszám eltávolítása után a biegelőlap az ábrán látható módon, csavarhúzó 

segítségével kiszerelhető.  

 

 

Vékonyabb csavarhúzóval a biegelőszerszám felfogó furatain át is kicsavarhatja a csavarokat. 

A vágás egyenletességének bealítása 
Különösen hosszabb használat vagy szerszámcsere után előfordulhat, hogy a prés nem egyenletesen 

vágja ki a kívánt formát, a papír bizonyos részeit átvágja, más részeket nem. 

 

Ekkor a gép párhuzamosságának beállítása segíthet. 
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Lazítsa ki a hátsó állítócsavarok biztosítóanyáját 13-as villáskulccsal és 6-os imbusz kulcs segítségével 

állítsa be a párhuzamosságot. Rögzítse az állítócsavarokat az anyával. 

Alkalmazási példák 
A Paperfox KB-32 többfunkciós prés sokoldalúan alkalmazható, hasznos kisgép. Bemutatunk néhány 

alkalmazási példát kedvcsinálónak: 

CD tartó fülek stancolása  

    

Eurolyuk és doboz készítés 

m  

Áruminták kistancolása 
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Egyedi meghívók, étlapok készítése 

 

Névjegyek kistancolása 

 

Védősarok felpréselése 
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Naptárakasztó helyének kicsípése 

 

Regiszterezés 

  

  


