
MÁY CHIA BỘ
RISO TC7100

Chia bộ tài liệu khổ A3 tốc độ cao

Chia bộ tốc độ cao dễ dàng sử dụng

Tốc độ xử lý chia bộ cao
lên tới 70 bộ/phút

Khả năng chứa giấy của
mỗi khay lên tới 350 tờ

Cơ cấu trượt ngang giúp
sắp xếp đầu giấy chính xác

Hỗ trợ chia bộ với nhiều
loại giấy khác nhau

* Hình ảnh trên lài máy chia bộ TC7100 được lắp trên chân kệ thép chọn thêm



*  Máy phối trang TC7100 kết hợp với bộ dập ghim, đục lỗ và được lắp trên chân kê

Chế độ luân phiên giúp chia hơn 350 bộ tài liệu.
Chế độ chèn giúp phân tách bộ tài liệu.×
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Thông số kỹ thuật bộ dập ghim, đục lỗ

Tương thích                  Máy chia bộ RISO TC7100

Khổ giấy                        A3, B4(JIS), A4, B5(JIS)

Định lượng giấy            52gsm (14-lb bond) đến 128gsm (34-lb bond)

Vị trí ghim                     1 vị trí ở góc

Nguồn điện                   100-240V AC, 50/60Hz <0.3-0.2A>

Tiêu thụ điện                 Tối đa 19W

Kích thước (RxSxC) 1.315mm x 540mm x 1.060mm (51.7" x 21.3" x 41.8")*2

Trọng lượng                  19kg (42lb)

Năng suất
Dập ghim và đục lỗ : 11 bộ/phút (A4 ngang)
Dập ghim: 14 bộ/phút (A4 ngang)

Đục lỗ
2 lỗ ở giữa lề tờ giấy
Kích thước 6mm, khoảng cách 80mm

Thông số kỹ thuật RISO TC7100
Số khay                         10

Khổ giấy
Tối đa: 328 x 469mm (12.9"x18.5") 
Tối thiểu: 95 x 150mm (3.8" x 5.9")

Định lượng giấy            52gsm (14-lb bond) đến 157gsm (87-lb index)*1

Dung lượng khay          28mm (Khoảng 350 tờ, 64gsm (17-lb bond)

Tốc độ chia bộ 2 mức (70 hoặc 40 bộ/phút với khổ A4 ngang)

Chế độ xếp                   So-le và xếp chồng

Chế độ làm việc            Bình thường, Luân phiên, Chèn, Lặp

Chức năng xác định
Hết giấy, Không có giấy, Kẹt giấy, Kẹp díp,
Khay giấy ra đầy, Kẹt giấy ra, Cửa sau mở, Lỗi

Bàn điều khiển              Đồng hồ LED 4 ký tự

Khay giấy ra Dung lượng 75mm

Nguồn điện                   100-240V AC, 50/60Hz <2.0-1.2A>

Tiêu thụ điện                 Maximum: 120W

Kích thước (RxSxC)     690mm x 540mm x 1.060mm  (27.1" x 21.3" x 41.8")

Kích thước (RxSxC)     690mm x 540mm x 1.060mm  (27.1" x 21.3" x 41.8")

với thanh chống lật

Weight 79,7kg (175.7lb)

Tốc độ xử lý cao cho phép bạn hoàn thành công việc
sắp xếp và chia bộ với khối lượng tài liệu lớn hàng tháng !

Tốc độ xử lý chia bộ cao
lên tới 70 bộ/phút

Bàn điều khiển trên máy
hiển thị tình trạng kéo giấy

Bộ phận chọn thêm

Trường hợp bạn có 10 trang 
tài liệu khổ A4, máy sẽ phối 
trang lên tới 70 bộ chỉ trong 1 
phút

Các cảm biến luôn kiểm soát lỗi như kẹt giấy, kẹp díp 
hoặc kéo hụt giấy rồi hiển thị vị trí chi tiết dưới dạng 
đèn báo lỗi

Khi chia bộ mà mỗi bộ không quá 5 tờ trong khi lại có nhiều bộ phải 
chia thì chế độ luân phiên sẽ giúp tăng năng suất. Trong chế độ 
này, 2  khay liền nhau sẽ được xếp các tờ tài liệu có chung nội 
dung. Máy sẽ hoạt động như 2 máy phối trang hoạt động song 
song. Chế độ chèn giúp phân tách bộ tài liệu bằng cách chèm vào 
một tờ giấy vào giữa mỗi bộ.   

Máy hỗ trợ đa dạng khổ giấy 
từ  postcard cho đến khổ A3. 
bởi vì mỗi khay giấy có thể 
chứa lên tới 350 tờ nên cho 
dù với lượng tài liệu lớn thì 
việc chia bộ vẫn được thực 
hiện một cách hiệu quả.

Sử dụng cơ cấu trượt ngang, 
máy có thể sắp xếp tài liệu 
một cách êm ái và thẳng 
hàng các tập  giấy. Bạn sẽ 
giảm thiểu được đáng kể thời 
gian và nhân công cho việc 
sắp xếp tài liệu.

Bộ dập ghim, đục lỗ có thể gắn được vào máy. Khả năng dập ghim 
tối đa 10 tờ A4 ngang/bộ với tốc độ lên tới 11 bộ/phút. Để có 1 bộ 
hoàn chỉnh bao gồm cả dập ghim và đục 2 lỗ một cách hoàn toàn tự 
động chỉ mất chưa đầy 1 phút. 

Khả năng chứa giấy của
mỗi khay lên tới 350 tờ

Cơ cấu sắp xếp đầu giấy chính xác

Bộ dập ghim, đục lỗ

*1 : Tôi đa khổ A3.
Ghi chú: Xin lưu ý rằng với những cải tiến và thay đổi thực tế thì một số hình ảnh và giải thích trong tài 
liệu này có thể không đúng với máy của bạn. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông 
báo trước.

*2 : Bao gồm cả máy chia bộ TC7100

Các logo, tên gọi đã được đăng ký thương hiệu của RISO KAGAKU CORPORATION tại Hoa Kỳ và 
một số quốc gia khác. Bản quyền thuộc RISO KAGAKU CORPORATION và được cấm vi phạm dưới 
mọi hình thức. Các màu sắc thực tế của sản phẩm có thể không giống với màu sắc trong tài liệu này. 

Xin vui lòng liên hệ Nhà phân phối ủy quyền tại Việt Nam:

Trụ sở:  - Tel: 
Chi nhánh: 31/5 Hoàng Dư Khương , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh - Tel: (08) 38626888

Website: www.sieuthanh.com.vn     Email: sieuthanh@sieuthanh.com.vn

5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (04) 38223888
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