
П Е Р Ф Е К Т Н И   Б И Г О В Ъ Ч Н И   М А Ш И Н И

МОЖЕ ДА ПРАВИ 1 - 4 БИГА САМО С  ЕДНО НАГЛАСЯНЕ

УСТРОЙСТВО ЗА РЪЧНО БИГОВАНЕ

ПРЕЦИЗНИ ПРЕГЪВАНИЯ

БИГОВАНЕ НА КАРТОН С ПЛЪТНОСТ ДО 400 гр./м2

ИЗДЪРЖА НА ГОЛЕМИ НАТОВАРВАНИЯ

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ  
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ФАСТБАЙНД  C 400



ФАСТБАЙНД С 400

Лесна настройка

Удобна дръжка

Два успоредно разположени водача

Биговащ механизъм с възможност за
настройка на натиска върху хартията.

Биговачката С400 е разработена специално да прегъва подвързии за
книги и други печатни материали, направени по поръчка. С двата
успоредни водача върху нея можете да направите две различни
настройки на необходимите Ви размери. Например: да сгънете лист
формат А4 тристранно, или да направите четири гънки за корицата
на книга.

Въпреки, че се задвижва ръчно, С400 Ви позволява да регулирате
дълбочината на прегъването. Така ще можете да правите по-дълбока
или по-плитка гънка, използвайки настройките разположени под
сгъващия лост. 

РАЗНООБРАЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ: КОРИЦИ - ПАПКИ - КАРТИЧКИ - ДИПЛЯНИ - КАТАЛОЗИ

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

MAPING Co.

Suomi - Finland
Atomitie 5 F, Helsinki

www.maping.com

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ:

„ЛАНГРИ“ ЕООД

СОФИЯ 1407
ул. „Беломорски проход“ №66
www.langri.eu; е-поща: info@langri.eu

БИГОВАЧКА С МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

ДВА УСПОРЕДНО РАЗПОЛОЖЕНИ ЛОСТА

ПРЕГЪВАЩ МЕХАНИЗЪМ С НАСТРОЙКА

ЛЕСНА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фастбайнд С400 е ръчна биговачка, направена да работи в синхрон
заедно с някоя от перфектните подвързващи машини Фастбайнд. Тя
прави прегъванията като използва лост за точно сгъване и работи с
почти всякаква хартия/картон с плътност до 400 гр/м2 (220 lbs
индекс). Специалните, стъпаловидно оформени водачи, Ви позволяват
да направите до 4 прегъвания без пренастройка. Лесната
приспособеност и постоянен натиск на С400 Ви гарантират дълбока
равномерна гънка върху всяка корица, папка, картичка, хартия, ПВХ,
картон със специално покритие и т.н.

Можете да направите първото си биговане само след няколко
минути, след като сте се запознали с принципа на работа.
С Фастбайнд С 400 ще сте винаги сигурни в качеството на
бигованите материали. Машината издържа на голямо натоварване и
е лесна за поддържане.

Допустима плътност на хартията *

Производителност **

Макс. ширина на прегъване

Габарити на машината Ш х Д х В

Размери на кутията Ш х Д х В

Нужно пространство

Нето тегло

до 400 гр./м2 до 225 index

до 400 мм до 15,74"

54 х 60 х 13 см 21,3" х 24" х 5"

59 х 67 х 17,5 см 23,2" х 26,4" х 6,7"

54 х 61см 21,3" х 24"

13 кг 28,7 lbs

*  В зависимост от спецификацията на материала.
** Производителността зависи от оператора.
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