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Az ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ
ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ

regiszterezett elválasztó lapok gyártására

egyszerű egyenes vágásra is alkalmas.

Az ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ

• Egyszerű kézi regisztervágás 

• Mágneses hátsó illeszték (vonalzó)

• Egyszerű illesztés: A hátsó illeszték beállításával és 

helyezésével a lapok a megfelelő helyzetbe illeszthetőek.

• Előre beállított illesztési 

vágási pozíciók az előre kifúrt lyukakba helyezett 

Műszaki adatok: 

Vágási szélesség: 

Vágási vastagság: 

Termelékenység: 

Regiszterek száma a füzetben: 

Méret: (összeállítva) 

Súly: 

 

Elérhető regiszter formák 
 
15 fokos ferde                                 

Max. 18mm                                                     Max. 18mm                                                     M

           

Biztonsági előírások 

• Ne használja a regisztervágót a védőfedél nélkül

• Ne vágjon egyszerre 15 ívnél többet.  (80g/m2)
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Az ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ alkalmazási területe 
ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ alkalmas regiszterezett füzetek, könyvek készítésére, 

regiszterezett elválasztó lapok gyártására, maximum 297mm (A4) hosszon. A gép szükség esetén 

egyszerű egyenes vágásra is alkalmas. 

ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ jellemzői 

Egyszerű kézi regisztervágás a gép működtető karjának lenyomásával 

Mágneses hátsó illeszték (vonalzó) 

Egyszerű illesztés: A hátsó illeszték beállításával és a pozícionáló illeszték megfelelő furatba 

helyezésével a lapok a megfelelő helyzetbe illeszthetőek. 

Előre beállított illesztési pozíciók. Nem szükséges a vágási helyzet kiszámolása, a leggyakoribb 

vágási pozíciók az előre kifúrt lyukakba helyezett pozícionáló illesztékkel biztosíthatóak.

Maximum 297mm 

Maximum 10…15 ív (80 g/m2) 

Akár 500 vágás/óra 

2-től 12-ig 

30 x 58 x 30cm 

6 kg 

             Merőleges (A leggyakoribb)                           Merőleges, lekerekített                                                       

Max. 18mm                                                     Max. 18mm                                                     M

Ne használja a regisztervágót a védőfedél nélkül 

Ne vágjon egyszerre 15 ívnél többet.  (80g/m2) 

 

alkalmas regiszterezett füzetek, könyvek készítésére, 

, maximum 297mm (A4) hosszon. A gép szükség esetén 

illeszték megfelelő furatba 

pozíciók. Nem szükséges a vágási helyzet kiszámolása, a leggyakoribb 

illesztékkel biztosíthatóak. 

Merőleges, lekerekített                                                       

 

Max. 18mm                                                     Max. 18mm                                                     Max. 18mm                     
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Az ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ összeállítása 
 

A géphez az alábbi tartozékok vannak csomagolva: 

  

 

 

 

 

Szerelje fel a fogantyút a vágókarra. 

 

  

Fogantyú Csavarok és 

imbusz kucs 

Védőfedé

Fogantyú 

Felfpgó 

csavarok 

Vágókar 

(alulnézet) 
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Illessze a helyére a védőburkolatot 

 

 

Rögzítse a védőburkolatot csavarral 

 

Rögzítő csavar 
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Az ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ részei 

 

 

 

 
A képen az alsó pozícionáló furatsor két darabos regiszter készítéséhez készült, a fölötte lévők 3, 4 … 

12.  A legutolsó oszlop egyszerű egyenes vágáshoz használható, balról illesztve. 

A hátsó mágneses illeszték a vágandó lap méretéhez illeszkedik. 

 

Az ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ leírása 
 

Vágó kések   

Az ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ gépben két kés van. Egy hosszú egyenes kés és egy kisebb, 

amely lezárja a regiszterfület. Vigyázat, a kések élesek! 

Pozícionáló furatok és a pozícionáló illeszték 

A pozícionáló illeszték a vágandó regiszterfülek számának megfelelő pozícionáló furatba helyezésével 

biztosítják a megfelelő regiszterpozíciót. 

Mágneses hátsó illeszték 

A vágás mélyégének biztosítására szolgál. 

Ha pl. 12mm-t kíván vágni egy A4 ívből, akkor állítsa a pozíciót 198mm-re. 

Ha pl. 12mm-t kíván vágni egy 222mm-es elválasztó lapból, akkor állítsa a pozíciót 198mm-re. 

  

Fogantyú 

Védőfedél 

Ívleszorító 

Pozícionáló 

furatok 

Pozícionáló 

illeszték 

Mágneses 

illeszték 

Pozícionáló furat, első 

vágás a kettőből 

Pozícionáló furat, második 

vágás a kettőből 
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Ívleszorító 

Használja az ívleszorítót, hogy az ívek ne mozduljanak el vágás során. 

Fogantyú 

A fogantyú lenyomásával vághat. Vágás után emelje a fogantyút felső állásba, hogy a következő 

íveket is be tudja helyezni a gépbe. 

Több ív vágása egyszerre 
Az ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ maximum 15 ív 80g/m2 papír vágására alkalmas. Egyeségel 

akár 500 g/m2 íveket is vághat. Nagyobb mennyiség esetén vágja az ívkötegeket kisebb részletekben. 

Regisztervágás 

• Helyezze a pozícionáló illesztéket annak a furatsornak az első furatához, amelyiknek a száma 

megegyezik avval ahány fejezet szerint szeretné vágyni a regisztereket. 

• Győződjön meg arról, hogy a vágókar felemelt állapotban legyen. 

• Állítsa a hátsó mágneses illesztéket a kívánt pozícióba, majd helyezze az íveket a vágósztalra. 

Illessze az ívek szélét a hátsó mágneses ütközőnek és a pozícionáló illesztékhez. 

• A fogantyú lenyomásával vágja át az íveket. (Fontos, hogy a fogantyút pontosan függőlegesen 

nyomja le) 

• Illessze a pozícionáló illesztéket a furatsor következő furatához és így folytassa a vágást. 

Az ONGLEMATIC O3 REGISZTERVÁGÓ készülékkel készíthet kiálló regiszter füleket is. Ebben az 

esetben először az egyik oldalról vágjon, majd a másik irányból is. 

 

 

 


