Másoló asztal rendszerek
Modul felépítésű, kényelmes
mikrofilm kamerákhoz
és könyv szkennerekhez

The future of the past.

A kiváló digitalizálás a megfelelő
másoló asztallal kezdődik
Az érzékeny és gyakran pótolhatatlan
kulturális javak digitális vagy analóg
tárolásához olyan technikailag kifinomult szkennerre vagy mikrofilmes
berendezésre van szükség, amelyet a
lehető legegyszerűbben lehet használni.
Ezen túlmenően a hosszúidejű tárolás
egy kompatibilis másolóasztal rendszerrel indul. Ezért gyakorlatilag minden
berendezéshez – legyen az könyv
szkenner, mikrofilm kamera vagy hibrid
rendszer – a Zeutschel a felhasználói
számára kompatibilis, modul felépítésű
másoló asztalokat kínál.
A Zeutschel cég több, mint 50 éve
foglalkozik másoló asztal rendszerek
(motoros vagy motor nélküli könyvtartók, a tetején üveglappal vagy
anélkül, felső vagy alsó megvilágítású
Másoló asztal
rendszerek

asztalok) fejlesztésével és gyártásával
ugyanolyan gondossággal, mint ahogy
a szkennereink, szoftvereink vagy a
mikrofilm
kameráink
fejlesztése
történik.
Ennek eredményeként hasonló kezelési kényelemre számíthat az említett
másoló asztal rendszereinknél, és
biztos lehet benne, hogy az értékes
könyvei és egyéb dokumentumai
hasonlóan kíméletes bánásmódban
fognak részesülni.
Az egyszerű, ergonomikus és fáradság
nélküli működtetést beépítettük a
rendszereinkbe:
bőséges
lábtér,
magasságállítás, biztonságos nyitó
mechanika és egy masszív lábkapcsoló, a példák kedvéért.
Ön az eredeti Zeutschel minőséget
fogja kapni a másoló asztalainknál is.
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Könyv
támasz



másoló asztal rendszer könyv bölcsővel
a könyvek kíméletes kezeléséhez

a könyvek kíméletes kezeléséhez

önműködően nyíló üveglap, beállítható
nyitási szöggel, max. 110°

elegendő tér a lábnak a kényelmes

elegendő tér a lábnak a kényelmes és
gyors munkavégzés érdekében

munkavégzés érdekében
két sebességű lábkapcsoló

két sebességű lábkapcsoló
helyzetű

önműködően nyíló üveglap beállítható
nyitási szöggel, max. 110°

cserélhető könyv tartók

kényelmes

másoló asztal rendszer könyv bölcsővel

könyvállvány kihajtható üveglappal az
üveglap nélkül végzendő munkákhoz
(nagyobb nyitási szög)
Választható:
automatikus üveglap helyzet érzékelés,
0 °/90° a PC-n
könyvállványba épített USB port

folyamatosan állítható lap nyomóerő
kezelőpult

(forgatható karon)
fokozatmentesen állítható lap nyomóerő, függetlenül a könyv súlyától
szint kiegyenlítős könyvhimba

szint kiegyenlítős könyvhimba

Műszaki adatok

könnyen lapozható nagyméretű lapok,

Max. nyitott könyv mérete:

kisméretű könyveknél csökkenthető a

1,025×620mm

nyitás mértéke

(különleges modell: 1,025×700 mm)

automatikus asztal leeresztés a

könnyen lapozható nagyméretű lapok,
kisméretű könyveknél csökkenthető a
nyitás mértéke
félautomatikus működtetés

művelet végén
a nyitott oldalaknak köszönhetően a

Könyv max. tömege: 20 kg
Max. könyv vastagság: 240 mm
Munakvégzés magassága: 800 mm

dokumentum mérete nagyobb lehet,

Elektromos csatlakozás: 230 V,

mint az alátámasztó felület

50/60Hz, 150 W, egyéb feszültségek igény

a könyv oldalainak mozgatása párhu-

szerint

zamosan történik - nyitáskor nem

Műszaki adatok

Méretek: (sz×mé×ma)

sérülnek

Max. nyitott könyv mérete:

1,180×723×800 mm

a

nyitott

oldalak

lehetővé

teszik

nagyobb dokumentumok kezelését is

1,025×610mm
(különleges modell: 1,025×700 mm)
Könyv max. tömege: 40 kg

Műszaki adatok

Max. könyv vastagság: 350 mm

Max. nyitott könyv mérete:

Munakvégzés magassága: 800 mm

1,025×610mm

Elektromos csatlakozás: 230 V,

Könyv max. tömege: 40 kg

50/60Hz, 500 W, egyéb feszültségek igény

Max. könyv vastagság: 500 mm

szerint

Munakvégzés magassága: 800 mm

Méretek: (sz×mé×ma)

Elektromos csatlakozás: 230 V,

1,180×780×800 mm

50/60Hz, 500 W, egyéb feszültségek igény
szerint
Méretek: (sz×mé×ma)
1,180×780×800 mm

másoló asztal rendszer könyvbölcsővel
a

könyvek

kíméletes

kezeléséhez,

önműködően nyíló üveglappal
a könyv 180°-ban nyitható és alulról az
üveglapnak nyomódik
könnyen lapozható nagyméretű lapok,
(kisméretű könyveknél csökkenthető a
nyitás mértéke)
fokozatmentesen állítható lap nyomóerő
elegendő tér a lábnak a lábkapcsolóval
történő kényelmes és gyors
munkavégzés érdekében
automatikus asztal leengedés a

másoló asztal rendszer könyvbölcsővel
a könyvek kíméletes kezeléséhez
a könyv 180°-ban nyitható és alulról az
üveglapnak nyomódik
könnyen lapozható nagyméretű lapok,
(kisméretű könyveknél csökkenthető a
nyitás mértéke)
fokozatmentesen állítható lap nyomóerő
elegendő tér a lábnak a lábkapcsolóval
történő kényelmes és gyors
munkavégzés érdekében
automatikus asztal leengedés a

másoló asztal rendszer könyvbölcsővel
a könyvek kíméletes kezeléséhez
önműködően nyíló üveglap
a könyv 180°-ban nyitható és alulról az
üveglapnak nyomódik
fokozatmentesen állítható lap nyomóerő
elegendő tér a lábnak a lábkapcsolóval
történő kényelmes és gyors
munkavégzés érdekében
automatikus asztal leengedés a
művelet elvégzése után, üveglap
nyitás 60°

művelet elvégzése után

művelet elvégzése után

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Max. nyitott könyv mérete:

Max. nyitott könyv mérete:

Max. nyitott könyv mérete:

1,025×620 mm

1,070×675mm

1,350×960 mm

(különleges modell: 1,025×700 mm

(különleges modell: 1,070×700 mm

Könyv max. tömege: 22 kg

Könyv max. tömege: 20 kg

Könyv max. tömege: 20 kg

Max. könyv vastagság: 220 mm

Max. könyv vastagság: 240 mm

Max. könyv vastagság: 240 mm

Munakvégzés magassága: 860 mm

Munakvégzés magassága: 800 mm

Munakvégzés magassága: 800 mm

Elektromos csatlakozás: 230 V,

Elektromos csatlakozás: 230 V,

Elektromos csatlakozás: 230 V,

50/60Hz, 150 W, egyéb feszültségek igény

50/60Hz, 150 W, egyéb feszültségek igény

50/60Hz, 150 W, egyéb feszültségek igény

szerint

szerint

szerint

Méretek: (sz×mé×ma)

Méretek: (sz×mé×ma)

Méretek: (sz×mé×ma)

1,520×1,060×860 mm

1,180×723×800 mm

1,180×723×800 mm

másoló asztal rendszer könyv bölcsővel
a régi, értékes könyvekhez, amelyek
90° és 180° közötti szögben nyithatók
még a könyv gerinc melletti területek
is könnyen elérhetők
kíméletesen rögzíti a könyvet a tartóban, a könyvtámasz oldalirányban elmozdítható, egyoldalas befogást tesz

sín vezetésű asztal újságpapírokhoz,
oldalirányban

elmozdítható

asztal-

felület
készítjük

oldódó rögzítéssel
különálló újságpapírok kezelésére is
alkalmas

folyamatosan állítható leszorító erő

Műszaki adatok

elegendő hely a lábaknak a lábpedállal

Max. nyitott könyv mérete:

történő gyors és kényelmes munka-

906 × 640 mm

végzéshez

(kérésre: 1,000 × 700 mm)
Munakvégzés magassága: 800 mm
Méretek: (sz×mé×ma)
1,180×723×697 mm

Műszaki adatok
Max. nyitott könyv mérete:
420 × 600 mm
Könyv max. tömege: 20 kg
Max. könyv vastagság: 200 mm
Munakvégzés magassága: 800 mm
Elektromos csatlakozás: 230 V,
50/60Hz, 150 W, egyéb feszültségek igény
szerint
Méretek: (sz×mé×ma)
1,180×700×800 mm

Műszaki adatok
Max. nyitott könyv mérete:
1,070 × 675 mm
Munakvégzés magassága: 800 mm

kíméletes könyvkezelés

nyílik az üveglap

stabil, acélcső konstrukció

automatikusan

lehetővé

a folyamat végeztével automatikusan

tumokhoz (pl. műszaki rajzok, földrajzi
térképek)

könnyen beállítható rögzítők
kívánságra

kamera asztal az átlátszó dokumen-

Méretek: (sz×mé×ma)
1,180×723×800 mm
Üveglappal is gyártjuk

kamera asztal az átlátszó dokumentumokhoz (pl. műszaki rajzok, földrajzi
térképek)
stabil, acélcső konstrukció

háttér megvilágítású asztal az áttetsző
és

átlátszó

dokumentumokhoz

(pl.

műszaki rajz, földrajzi térkép)
optimális

kontraszt

és

másoló asztal egyoldalas dokumentumokhoz
stabil, acélcső konstrukció, kerekekkel

tökéletes

fokozatmentesen állítható leszívó erő

fedettség az egyenletes hidegfényű

Műszaki adatok

megvilágítással

Max. dokumentum mérete:

fokozatmentesen állítható fényerő

Műszaki adatok

1,350 × 960 mm

egyszerű kezelhetőség

Max. szívási kapacitás: 270 l/perc

Munakvégzés magassága: 800 mm

mozgatható, egyértelmű jelölésekkel

Max. dokumentum mérete:

Méretek: (sz×mé×ma)
1,350×960×800 mm
Üveglappal is gyártjuk

ellátott vezető sáv
az

elegendő

lábtér

877 × 1,227 mm
miatt

ülve

is

kényelmes kezelést biztosít
kérésre vákuumos leszívó rendszerrel

Munakvégzés magassága: 900 mm
Elektromos csatlakozás: 110-230 V,
egyéb feszültségek igény szerint

is szállítjuk a tekercselt vagy gyűrött

Méretek: (sz×mé×ma)

dokumentumok kezeléséhez

1,550×1,200×900 mm

Műszaki adatok
Max. dokumentum mérete:
1,350 × 960 mm
Munakvégzés magassága: 800 mm
Elektromos csatlakozás: 230 V,
50/60Hz, 85 W, egyéb feszültségek igény
szerint
Méretek: (sz×mé×ma)
1,600×1,100×800 mm
Üveglappal is gyártjuk

Ha Ön egy tökéletes digitalizálási megoldást
keres értékes kulturális javainak megőrzéséhez, keressen minket. Szkennelő és
mikrofilmes technológiát képviselő analóg és
digitális rendszereink segítségével több, mint
50 éve foglalkozunk a legmagasabb szinten
dokumentumok rögzítésével, archiválásával,
digitális adatok előkészítésével és feldolgozásával. Rendszereinket világszerte használják
neves levéltárak, könyvtárak, egyetemek,
földhivatalok, valamint kereskedő és szolgáltatást végző cégek.

Zeutschel GmbH – Heerweg 2 – 72070 Tübingen
Tel: +49 7071 9706-0 – Fax: +49 7071 9706-44
info@zeutschel.de – www.zeutschel.com

The future of the past

PEDRO Kft. – H-1142 Budapest, Kassai u. 94.
Tel: +36 1 273 0841 – Fax: +36 1 251 8486
pedro.kft@mikrofilm.hu – www.mikrofilm.hu

