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Renz Eco S 360 

Werkbreedte 
340mm 

Ponscapaciteit 
2,5mm 

Inbinden tot 
34mm 

De RENZ Eco S 360 is een robuust, krachtig pons- & bindtoestel die geschikt is voor metalen 2:1 

ringen. Met dit tafelmodel kan u op een snelle en éénvoudige wijze kleine tot middelgrote oplagen 

verwerken. Via de grote hendel kan u manueel ponsen & via de kleinere hendel kan u de 2:1 

metalen ringen manueel sluiten. 

 

 Inbinden tot 340 vellen. (80gr/m²) 

 Eénvoudige instelling van de diameter voor sluiten van de 2:1 metalen ringen. 

 De randmarge kan via een draaiknop bijgewerkt worden. 

 Scherpe, Sterke ponsmessen voor een lange levensduur.  

 Meetéénheid op het rugbord om te meten welke diameter u nodig heeft. 

 Messen kunnen afzonderlijk in- & uitgeschakeld worden.     

 Ruime afvalbak voor de perforatiesnippers.  

 Kammetje waar u de metalen ringen kan plaatsen en zo de geponste vellen kan inleggen.  

Max. vellen ponsen per uur. 
 + / - 12 000  

Max. boeken ponsen per uur. 
+ / - 200st.   
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Verticaal ponsen, de vellen rusten 

tegen de plexihouder. Ponsen tot 25 

vellen 80gr/m². 

Eénvoudig in- & uitschakelen van de 

ponsmessen. Naar boven trekken om 

uit te schakelen, induwen om in te 

schakelen. 

Instelling van de dikte van uw 

diameter. Deze instelling is voor het 

openen en sluiten van uw ringen. 

Instellen van de randmarge via deze 

draaiknop. Dit is aan te raden naar 

aanleiding van de dikte van uw boek. 

Technische Specificaties: 
 

Inbindtype     = 2:1 metalen ringen 

Ponscapaciteit tot   = +/- 12 000 vellen per uur. 

Minimum Ponsdikte   = 10mm 

Maximum werkbreedte   = 340mm 

Maximum Ponsdikte   = 2,5mm 

Pons werking    = Manueel verticaal ponsen 

Ponsperforatie    = Rechthoekig 5,5x3,5mm 

Variabele randmarge   = Ja 

Inbinddikte     = 6,9 - 38mm 

Inbinden werking   = Manueel sluiten van de 2:1 metalen ringen. 

Aantal boeken per uur   = +/- 200st. 

Afmetingen toestel   = 330 x 560 x 180 mm 

Gewicht     = 13kg.    
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Renz ECO 360 Comfort 

De RENZ ECO 360 Comfort is een robuust, krachtig pons- & bindtoestel die geschikt is voor 

metalen 2:1 ringen. Met dit tafelmodel kan u op een snelle en éénvoudige wijze kleine tot 

middelgrote & grote oplagen verwerken. Via de voetpedaal kan u elektrisch ponsen & via de  

hendel kan u de 2:1 metalen ringen manueel sluiten. 

 

 Inbinden tot 340 vellen. (80gr/m²) 

 Eénvoudige instelling van de diameter voor sluiten van de 2:1 metalen ringen. 

 De randmarge kan via een draaiknop bijgewerkt worden. 

 Scherpe, Sterke ponsmessen voor een lange levensduur.  

 Meetéénheid op het rugbord om te meten welke diameter u nodig heeft. 

 Messen kunnen afzonderlijk in- & uitgeschakeld worden.     

 Ruime afvalbak voor de perforatiesnippers.  

 Kammetje waar u de metalen ringen kan plaatsen en zo de geponste vellen kan inleggen.  

Werkbreedte 
340mm 

Ponscapaciteit 
2,5mm 

Inbinden tot 
34mm 

Max. vellen ponsen per uur. 
 + / - 14 000  

Max. boeken ponsen per uur. 
+ / - 220st.   
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Verticaal ponsen, de vellen rusten 

tegen de plexihouder. Ponsen tot 25 

vellen 80gr/m². 

Eénvoudig in- & uitschakelen van de 

ponsmessen. Naar boven trekken om 

uit te schakelen, induwen om in te 

schakelen. 

Instelling van de dikte van uw 

diameter. Deze instelling is voor het 

openen en sluiten van uw ringen. 

Instellen van de randmarge via deze 

draaiknop. Dit is aan te raden naar 

aanleiding van de dikte van uw boek. 

Technische Specificaties: 
 

Inbindtype     = 2:1 metalen ringen 

Ponscapaciteit tot   = +/- 14 000 vellen per uur. 

Minimum Ponsdikte   = 10mm 

Maximum werkbreedte   = 340mm 

Maximum Ponsdikte   = 2,5mm 

Pons werking    = Elektrisch verticaal ponsen 

Ponsperforatie    = Rechthoekig 5,5x3,5mm 

Variabele randmarge   = Ja 

Inbinddikte     = 6,9 - 38mm 

Inbinden werking   = Manueel sluiten van de 2:1 metalen ringen. 

Aantal boeken per uur   = +/- 220st. 

Afmetingen toestel   = 430 x 560 x 180 mm 

Gewicht     = 26kg.  

Verbruik     = 230V 50Hz   


