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Hohner Foldnak Compact-line
Combinatie van set-feeder, vouwhechter/trimmer en square-
fold

Alle modules van de Hohner Foldnak Compact line werken samen met de 
grootste perfectie in de productie van professionele brochures. De Robo-Feeder 
voedt de sets gedrukte producten via de Collection Bridge in de Foldnak Com-
pact-vouwhechter, waar ze worden gevouwen, geniet en getrimd.  De Hohner SP 
100 Compact verwerkt de brochures vervolgens met een squarefold en geeft het 
document de perfecte uitstraling van een gebonden boek. 
De ideale bookletmaker voor digitaal en offset printers!



Hohner Foldnak 
Compact-line
Combinatie van set-feeder, 
vouwhechter/trimmer en squarefold

De Robo-Feeder is de perfecte oplossing voor brochure productie in digitaal printen: printer onafhanke-
lijk, betrouwbaar en efficiënt. De gedrukte stapel papier wordt in de Robo-Feeder gelegd en de machine 
scheidt de stapel automatisch in sets. Vervolgens voert de machine de sets door naar de volgende afwerk-
module. 

De Robo-feeder biedt een aantal interessante voordelen:  
- Gemakkelijk samenvoegen van geprinte vellen, in verschillende papiergewichten, digitaal en offset door   
   elkaar
- Grote invoertray, tot 1.300 vel 
- Aparte zuig- en blaas- invoer garandeert een softe papierbehandeling 
- Een optionele mark-reader ondersteunt foutdetectie en detecteert codes voor verschillende aantal 
  vellen per brochure.

Foldnak Compact
Een vouwhechter en trimmer in één, met een grote de verscheidenheid van afwerkformaten. 
De ideale oplossing voor kleine, middelgrote en vaak wisselende oplagen in digitaal en offset drukwerk. 
 
- Geschikt voor oognieten
- Fraaie, scherpe trim door het van te voren samendrukken van het document 
- Clinch-inrichting op de hechtkop voor een mooie en platte hechtniet
- Tweezijdige papieraanstoot voor een perfect strak gehecht boekje

SP 100 Compact
De Hohner SP 100 Compact zorgt voor een perfecte afwerking van de gehechte rug. Na het hechten, vou-
wen en trimmen, als het boekje uit de Foldnak Compact komt en wordt getransporteerd naar de SP 100, 
zorgt deze voor een professionele en fraaie rug met een verfijnde aanpersing van de rug-hoeken. 
Hierdoor lijkt de brochure sterk op een perfectbinding-document, waarbij de pagina’s muurvast 
gebonden zijn en toch makkelijk laten openen. Bovendien nemen squarefold-gebonden boeken 
aanmerkelijk minder ruimte in en kunnen veel gemakkelijker worden gestapeld.

De Hohner Foldnak Compact-line kent een snelheid tot 3.000 brochures per uur.


