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 חברת מאסטר שיווק ויעוץ מיסודה של חברת IBS נוסדה בשנת 1964.

החברה עוסקת במתן פתרונות בכל הקשור לטיפול בנייר לדפוס ושילוט.

בנוסף עוסקת החברה ביבוא ושיווק מיכון משרדי, ציוד ומכונות לענף המחזור וציוד לאבטחת מידע, גריסה ומחיקה 
דיגיטלית לחומרים רגישים.

מאסטר שיווק מייבאת ומשווקת ציוד גימור לדפוס מטובי היצרנים בעולם.
החברה מעסיקה צוות אנשי מכירות וטכנאים מיומן שעובר הכשרות במפעלים בחו"ל.

 
 מטרתנו, להביא את מיטב הציוד עם השרות האמין ביותר!

פרופיל חברה 

מוצרים לענף הדפוס:

מכונות למינציה 

גיליוטינות 

מכונות ביג ופרפורציה 

מכונות לחיתוך וחריטה בלייזר 

מכונות לקיפול והידוק 

כריכה בדבק חם 

מכונות ניקוב 

מעגלי פינות 

מכונות פלאש לייצור חותמות 

גליוטינות 
חשמליות
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גיליוטינה הידראולית FALDO 528/728 HPM // תוצרת הולנד  <<  
גובה חיתוך מקסימלי: 80 מ"מ 

רוחב חיתוך מקסימלי: 728/528 מ"מ 
מסך מגע להפעלה

כולל תוכניות ממוחשבות

AETTER YD-480 6R גיליוטינה חשמלית <<
רוחב חיתוך מקסימלי: 480 מ"מ

גובה חיתוך: 50 מ"מ  
קיבולת: 60 מ"מ 

כולל תכניות לחיתוך

>> גיליוטינה חשמלית FO-4880tsFALDO // תוצרת הולנד
רוחב חיתוך : 480 מ"מ 

גובה חיתוך : 80 מ"מ 
מסך מגע להפעלה

כולל תוכניות ממוחשבות

גיליוטינה  הידראולית PERFECTA 76 // תוצרת גרמניה  << 
רוחב חיתוך: 760 מ"מ
גובה חיתוך: 110 מ"מ

מסך מגע להפעלה
שולחן אויר



מכונות 
למינציה
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 מכונת למינציה אוטומטית תעשייתית  <<
FOLIANT pollux 760sf

רוחב עבודה: 760 מ"מ 
מהירות מקסימלית: 50 מטר בדקה 

 Adast :פידר הזנה
STACKER לאיסוף נייר ביציאה

>> מכונת למינציה רבע גיליון פול אוטומט
FOLIANT VEGA 400A מכונת למינציה אוטומטית מקצועית תעשייתית

רוחב מקסימלי: 380 מ"מ
מערכת הזנת נייר באויר

מערכת הפרדת נייר אוטומטית
עד 18 מטר לדקה

 ARTTER 360AF A3 מכונת למינציה בגלילים חמים <<
למינציה צד אחד/שני צדדים	 
רוחב מקסימלי 340 מ"מ 	 
כולל פידר הזנה בגריפה	 
הכנה לחיתוך הנייר ביציאה )פרפורציה( 	 

>> מכונת למינציה הנחת יד 
ARTTER GS5001 מכונת למינציה חצי אוטומטית מקצועית

רוחב מקסימלי: 500 מ"מ
גליל כרום 

מערכת תלישה אוטומטית
פנל הפעלה נוח לשימוש

>>  GUANGMING מכונת למינציה חצי גיליון
SADF-540 מכונת למינציה אוטומטית מקצועית

רוחב עבודה: 500 מ"מ  
מהירות: 30 מטר בדקה

 KBA/mabeg :פידר הזנה
מערכת תלישת נייר אוטומטית

מכונת למינציה אוטומטית תעשייתית  <<
FOLIANT TAURUS 530SF

רוחב עבודה: 530 מ"מ 
מהירות עבודה: 35 מטר לדקה

 Adast :פידר הזנה
מערכת תלישת נייר אוטומטית

מכונות 
למינציה
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|  04  | >> מכונת למינציה מקצועית בגלילים
SKY LAM 1120

רוחב פתח הזנה: 1100 מ"מ 
מהירות למינציה : 4 מטר בדקה

2 גלילים חמים, גליל איסוף ללמינציה קרה
מפתח בין גלילים: עד 10 מ"מ )קאפה( 

מכונת למינציה קרה בגלילים <<
ARTTER YD-LC 1600

רוחב מקסימלי: 1600 מ"מ 
מהירות : 5000 מ"מ בדקה

גליל עליון חם עד װ60
מפתח בין גלילים: עד 20 מ"מ

 מכונת למינציה קרה בגלילים <<
ARTTER  WH 1600

רוחב מקסימלי : 1600 מ"מ 
גליל חם עד 60 מעלות להצמדה איכותית 

מפתח בין גלילים: עד 20 מ"מ
גליל איסוף אחורי
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HOHNER FOLDNAK COMPACT LINE  <<
ראשי הידוק: עד 4 ראשי הידוק 

עובי מקסימלי: 2.5 מ"מ 
הספק שעתי: 2000 חוברות 

חיתוך קצה אוטומטי לכל חוברת 
אופציה לפידר מזין אטומטי 

אופציה למרבע מובנה 

 HOHNER HSB 8000/13,000  <<
מערכת איסוף בתאים )קונטרסים(

הידוק דו ראשי 
חיתוך 3 צדדים 

כ- 13,000\8000 חוברות בשעה 
כיוון אוטומטי של כל הפרמטרים )דגם 13,000(

 HOHNER FOLDNAK 8 מכונת קיפול הידוק <<
ראשי הידוק: עד 4 ראשים סיכות רגילות או לולאות 
עובי מקסימלי: לחוברת  2.5 מ"מ להידוק צד 4 מ"מ 

הספק שעתי: 2000 חוברות בשעה 
כולל מגש יציאה

מערכת יישור אוטומטית בכניסה 

תוצרת גרמניה  //  מכונות 
למינציה
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קיפול
הידוק
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>> מכונת למינציה מקצועית בגלילים
SKY LAM 1650

רוחב פתח הזנה: 1630 מ"מ 
מהירות למינציה : 3 מטר בדקה

2 גלילים חמים, גליל איסוף ללמינציה קרה
מפתח בין גלילים: עד 10 מ"מ )קאפה( 



STAGO H18T  שדכן סיכות איכותי מקצועי <<
STAGO שדכן סיכות איכותי מקצועי מבית

שולחן עבודה עם 2 מעצורים 
איכות ניקוב ברמה גבוהה

כושר הידוק: 150 דף

>> שדכן סיכות חשמלי איכותי מקצועי
STAGO HM15/HM6

STAGO שדכן סיכות מקצועי מבית
גוף המכונה עשוי מתכת מוצקה

איכות הידוק: רמה גבוהה
כושר הידוק: 150/60

יכולת קיפול שולחן לחוברות

 STAGO USM 140/240/360 שדכן סיכות חשמלי איכותי מקצועי <<  
A3 :גודל מקסימלי

מרחק עבודה: 880 מ"מ 
כושר הידוק: 250 דף 

כמות סיכות בהידוק: 2
מרחק בין הידוק ראשי הסיכה: 10-140/240/360 מ"מ 

  >> HOHNER economy 25/40 מכונת הידוק בסליל
כושר הידוק: 400/250 

ראש הידוק : 1 
רוחב סיכה: 25 מ"מ 

הפעלה חשמלית 
יכולת קיפול שולחן לביצוע חוברות 

 FALDO FO-860 מכונת כריכה בדבק חם <<
רוחב כריכה מקסימאלי: 420 מ"מ

עובי כריכה מקסימאלי: 50 מ"מ )כ-500 דף(
3 גלילי דבק כולל דבק צד נפרד

תוצרת: הולנד 

 AETTER PB7000 מכונת כריכה מקצועית בדבק חם <<
עובי כריכה מקסימלי: 400 דף בו זמנית 

רוחב מקסימלי: 420 ס"מ 
הספק שעתי: כ-250 כריכות 

 >> SPC F.P I X מכונות חירור
עובי חירור: 3-9 מ"מ

חירור: עד 30 מ"מ
שולחן חכם עם 5 תוכנות לבחירה 

>> SPC F.P III 100  
עובי חירור: 3-13 מ"מ

חירור: עד 100 מ"מ
שולחן חכם עם תכונות מובנות

 

מכונות
הידוק
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כריכה
בדבק חם
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>>  MINILASER  30/40
מכונה לחיתוך וחריטה בלייזר

רמת דיוק גבוהה במיוחד 	 
שולחן אוטומטי עולה ויורד	 
משטח כוורת לפריטים קטנים .	 
עדשות מתוצרת סינגפור 	 
עיגולים קטנים ללא עיוות מ- 2 מ"מ 	 
פתח הזנה אחורי וקדמי 	 
מסך הפעלה צבעוני 	 
סמן אינפרה אדום	 
יחידת קירור מים 	 

>> מכונה לחיתוך וחריטה בלייזר    
קיים במידות: 40/60 60/90  90/130

רמת דיוק גבוהה במיוחד 	 
שולחן אוטומטי עולה ויורד	 
משטח כוורת לפריטים קטנים .	 
עדשות מתוצרת סינגפור 	 
עיגולים קטנים ללא עיוות מ- 2 מ"מ 	 
פתח הזנה אחורי וקדמי 	 
מסך הפעלה צבעוני 	 
סמן אינפרה אדום	 
יחידת קירור מים 	 

>> מכונת ביג ופרפורציה חצי אוטומטית
DUMOR SWIFT 330b  

רוחב: 330 מ"מ
עובי מקסימלי: 0.4-0.1 מ"מ  

עד 6 ביגים בדף 
עד 4 גלגלי פרפורציה

מכונה משולבת ביג ופרפורציה וקיפול אוטומטית 
>> DUMOR 5375B+37KF 

רוחב: 370 מ"מ
מסך מגע להפעלה נוחה

עד 16 ביגים \ פרפורציה 
יחידת קיפול מסונכרנת 

מכונה משולבת ביג ופרפורציה וחיתוך אוטומטית
>> DUMOR 5375BSC 

מכשיר אוטומטי לביצוע עבודות חיתוך\פרפורציה\ביג
מסך מגע עם מגוון תכניות 

משיכת נייר – גריפה תחתונה 
אפשרות לבצע חיתוך אוטומטי של כרטיסי ביקור 

 >> מכונת ביג ופרפורציה אוטומטית
DUMOR SWIFT 335b

גריפת אוויר עליונה
רוחב: 330 מ"מ

עד 32 ביגים בדף 
פרפורציה ביציאה

סליטר
חצי חיתוך למדבקות 

חיתוך 
וחריטה 
בלייזר
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ביג 
ופרפורציה
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מכונת ניקוב מקצועית תעשייתית <<  
 SUPU 600 מבית

יכולת ניקוב: עד 50 מ"מ 	 
אפשרות להחלפת יחידות ניקוב	 
ניקוב חשמלי על ידי דוושה	 
ניתן לעבודה מאומצת של 24 שעות ברציפות 	 
מהירות עבודה גבוהה 120 ניקובים בדקה 	 

מכונת ניקוב חשמלית לכריכה בספירלה << 
GBC MAGNAPUNCH 2.0

יחידת ניקוב להחלפה 	 
ארגונומית מעוצבת וחכמה כולל מסך LCD  צבעוני	 
טכנולוגיה חדשנית לזיהוי מיקום הנייר ודיוק החירור 	 
סנסור מיוחד המתריע כאשר מיכל הפסולת מלא 	 
ניקוב חשמלי על ידי דוושה	 
מערכת מרכוז אוטומטית	 
מגש עליון לנוחות ויעילות קצב העבודה	 
ניקוב של 49,000 דפים בשעה	 
יחידת ניקוב לבחירה או 3:1 או 2:1 	 

 

מכונת כריכה בספירלה מתכת << 
SUPU CW300T

מכונת כריכה בספירלה מתכת מקצועית	 
כריכה מקסימלית עד 318 דף	 
מערכת סגירת ספירליים עם ידית	 
ניתן להזמין ב 2:1 או 3:1	 

>> מכונת כריכה בתעלה לכריכה קשה
OPUS ATLAS 190     

מתאים לכל כריכה עד 190 דף 	 
גוף המכונה עשוי מתכת מוצקה 	 
תעלות מתכת לסגירה חזקה במיוחד 	 
מתאים לכריכת חוברות, אלבומים וכו'	 

 >> מכונת כריכה בתעלה לכריכה קשה + הטבעה
OPUS 300 ATLAS     

מכשיר מקצועי לכריכות קשות מהודרות 	 
מתאים לכל כריכה עד 300 דף 	 
כורך כריכות בשיטת תעלה	 
יח' הטבעה מובנית 	 

>> מכונת פלאש להכנת חותמות
 MODICO MS-110     

 הפעלה קלה ופשוטה	 
 זמן הכנת החותמת כ-2 דקות	 
 עד 40,000 חשיפות לנורה	 
 חותמות פלאש באיכות גבוהה	 
 ללא צורך בתחזוקה 	 
 אפשרות להכנה של כ-300 חותמות ביום	 

        תוכנה לייצור חותמות

כריכה 
בספירלות
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ועוד מבית 
מאסטר
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  OPUS GOLDPRESS 4+/5+ מכונת הטבעה
ניתן להטביע על שידרית הספר )*אופציונלי(	 
מגירת אחסון לאותיות וכלים	 
מנגנון חיתוך לפויל הטבעה	 
טמפרטורה ניתנת לבחירה	 

 OPUS MASTERPRESS 01 מכונת הטבעה מקצועית
מנגנון איסוף לפויל בטבעה 	 
טמפרטורה ניתנת לבחירה 	 
לחץ עד 5 טון 	 
מסך הפעלה נוח	 

STAGO ESM20 מעגל פינות
סכין המעגל עשויה מפלדה באיכות גבוהה	 
חיתוך מדויק	 
כושר חיתוך: 400	 
מגירה לפסולת החיתוך	 
מתאים לחיתוך נייר, קרטון, עור, פלסטיק וכו'	 

D-7 CORNER CUTTER מעגל פינות מקצועי חשמלי מדגם
7 סכינים במידות שונות 	 
הפעלה פשוטה וקלה ע"י פדל רגלי	 
גובה דפים מקסימאלי שניתן להזין 50 מ"מ	 
מהירות מקסימאלית 30 פעמים בדקה	 

ועוד מבית 
מאסטר

|  14  | מגרסות נייר   
מגרסות אישיות /משרדיות	 

מגרסות מחלקתיות  /אגפיות 	 

ועוד מבית 
מאסטר
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מכבשי קרטון  
גדלים שונים של מכבשי קרטון וניילון

דחסנים
קשירה אוטומטית	 
דחסני חביות 	 
דחסני בקבוקים 	 



בקרו באתרנו:
www.master.co.il
  מאסטר-שיווק ציוד לטיפול בנייר 

אהרונוביץ 16, בני ברק
טל. 03-6199960  //  פקס. 03-6184944

info@master.co.il  .מייל


