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ВАКУУМНО ПРИДЪРЖАНЕ НА КОРИЦАТА

НАПРАВА НА ТВЪРДИ КОРИЦИ  „ПО ПОРЪЧКА“

ПЛОТ С ОСВЕТЯВАНЕ ОТВЪТРЕ

СЕКЦИЯ ЗА ПОДГЪВАНЕ НА КОРИЦИТЕ

С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДРЯЗВАНЕ НА ЪГЛИ

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ
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ФАСТБАЙНД КЕЙСМАТИК



ФАСТБАЙНД КЕЙСМАТИК

Регулируеми разграничители

Плотът има вградено вътрешно
осветление и сантиметрова линия

Компактно настолно устройство

Ел. устройството за подгъване на
лицевия покриващ лист на подвързията

Използваният начин за позициониране на листа върху масата, Ви
позволява бързо и правилно да направите обложката. Върху
светещият плот има специални водачи, които правилно центрират
листа и мукавата по средата. Фастбайнд Кейсматик е оборудван и с
ел. устройство за подгъване на лицевия покриващ лист на
подвързията, което се активира чрез педал. Така всеки оператор ще
може да прави висококачествени корици само за няколко минути.

Серията Кейсматик може да се дооборудва допълнително с редица
приставки: - нож за обрязване на ъгли – така всеки ъгъл ще е с
нужната форма;  - за по-специфична дейност и/или при работа с
обложки от непрозрачен материал, може да се монтира страничен
водач;  - центриращи водачи за направата на CD/DVD кутии.
Ние Ви предлагаме всички необходими материали за да можете да
направите твърди корици. Асортиментът включва стикерна хартия (за
лазерни или мастилено-струйни принтери), самозалепваща хартия,
мукава, ламинатни фолия, гнезда за CD/DVD дискове и мн. др.

РАЗНООБРАЗНИ ПРИЛОЖЕНИЯ: КОРИЦИ - ПАПКИ - КАРТИЧКИ - ДИПЛЯНИ - КАТАЛОЗИ

НАПРАВА НА ТВЪРДИ КОРИЦИ ПО ПОРЪЧКА

ВАКУМИРАЩ ПЛОТ С ОСВЕТЯВАНЕ ОТВЪТРЕ

ОПЦИИ И ПРОГРАМА ЗА КОНСУМАТИВИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фастбайнд Кейсматик представлява ново, революционно решение при
производството на твърди корици „по поръчка“. За кратко време
можете да направите висококачествени книги в широк диапазон от
формати – от А6 до А3+. С него могат да се правят и CD/DVD кутии,
корици за класьори, фотоалбуми и пр. Това е компактно устройство,
включващо в себе си всичко необходимо за направата на
висококачествени корици. Кейсматик се вписва напълно естествено
във всяка работна среда, където бързината при производството на
корици и удолетворяването на нуждите на клиентите са от значение.

Допустима дебелина на хартията*

Макс. размер на хартията

Макс. дължина на подгъване

Макс. размер на готовата книга

Ток (V)

Честота (Hz)

Ампери

Габарити на машината Ш х Д х В

Размер на кутията

Нето / Бруто тегло

Допълнителни приставки:

1.5 - 3 мм 0,06“ - 0,12“

670 х 320 мм 26“ х 13“

530 мм 21“

305 х 305 х 20 мм 12“ х 12“ х 0,8“

220-240 V 110-115 V

50 Hz 60 Hz

3 A 4 A

76,6 х 54 х 31,2см 30,2“ х 21,3“ х 12,3“

77 х 69 х 44см 30,3“ х 27,2“ х 17,4“

30 / 44 кг 67 / 98 lbs

Гилотина за обрязване на ъгли

Водач за непрозрачни материали

Водачи за направата на CD/DVD кутии

*  В зависимост от спецификацията на материала.
** Времето за изработка зависи от оператора.
***Възможни са промени в техническите характериситки без предупреждение.

Европа САЩ

Гилотина за ъгли Страничен водач Форзац за тялото Мукава + гръбче Готова корица

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

MAPIN 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


