
Há 30 anos, a
LASSANE  vem se destacando

como uma empresa pioneira 
na fabricação de máquinas,

equipamentos e suprimentos
para encadernação. Sempre
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desenvolvimento de novos
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Por este pioneirismo
tecnológico, a LASSANE, com

distribuidores em todo Brasil
e exportando para vários 

países, é hoje uma empresa
líder que vem transformando

toda indústria nacional do setor.
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Prezado Cliente:
     Antes de por em funcionamento sua Duplamax - Lassane solicitamos ler com atenção este 
manual, que lhe dará todas instruções necessárias a fim de que V. Sa. possa fazer, de modo 
possível um bom uso da mesma.
     Este equipamento é o que há de mais moderno, em termos de perfuração de papel, tendo 
como principal características a rapidez na execução deste serviço.

Características
Facilidade de Manejo  -  Grande Produção
Assistência Permanente  -  100% Nacional.
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MODELOS DISPONÍVEIS PARA PERFURAÇÃO

Quant. Furos Passo

42

28

4 mm

5,4 mm

4 mm

6,4 mm

3 x 1

2 x 1

Cuidados Especiais:

     A Duplamax   Lassane requer certos cuidados para que se tenha um total aproveitamento de 
sua capacidade de desempenho, por tanto relacionamos a seguir o que “Não” deve ser feito para 
que isto seja conseguido.

Nunca
- Perfure mais de 20 folhas de 75 Kg/ m², caso contrário V. Sa. corre sério risco de danificar algum 
  componente importante, que fatalmente lhe acarretará despesas com peças e produção parada.
-Nunca improvise peças ou consertos por conta própria, o que lhe acarretará a perda da garantia 
  de fábrica.
-Não deixe de solicitar a visita de um técnico, em caso de defeito.

Observações:

Sua Duplamax Manual dispões de dois (02) tipos de furação, conforme indicado no quadro acima
(fig. 01), 3 x 1 encadernção até 110 folhas e 2 x1 até 270 folhas (75 Kg/ m²).

DP03-04

fig. 01
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Para que sua encadernação não fique com meio furo nas 

extremidades, oriente-se através da gravação existente na

base ( des. 1 ). 

Não conseguindo esta centralização, anule os punções 

necessários ( ver sistema para anular punção ).

Definida a posição ideal, libere o margeador através da 

alavanca e movimente-o até encostar no papel.

Trave-o nesta posição.

Observação: O siastema de anulação de punções, 

encontra-se somente na furação 3X1 nas medidas 

padrões ( A5 - Carta - A4 - Oficio).

REGULAGEM DO MARGEADOR
Lado 2 x 1 e 3 x 1

Margeador

Gravação

Papéis

Des. 1

Sistema de Anulação do Punção p/ Furação
 em 3 x 1

Sistema de Anulação do Punção p/ Furação
de Papel Oficio em 2 x 1

Seletores

1- Mover a alavanca para cima.
2 - Puxar os Seletores para anulação de qualquer 
furo que corresponde ao mesmo.
3 - Para voltar o seletor a alavanca deve
ser mantida na posição para cima.



Com a alavanca totalmente para trás, introduza no máximo

20 folhas ( papel 75g/m  ), deixando-as enconstadas ao 

margeador à esquerda.

Abaixe a alavanca até encostar no apoio, levante a alavanca 

e retire o papel já perfurado.

PERFURAÇÃO

Papéis

Des. 2
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OBS.: 

INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA ALAVANCA

PARAFUSO

EIXO

ARRUELA

ALAVANCA

APERTE O PARAFUSO DE ACORDO COM O DESENHO
ACIMA


