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ЛЕСНА УПОТРЕБА

ГЪВКАВА СИСТЕМА ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ

ПОДВЪРЗВА МЕКИ И ТВЪРДИ КОРИЦИ

КОМПАКТНА С ВСИЧКО НЕОБХОДИМО

БЕЗПРАХОВО РОШЕНЕ НА КНИЖНОТО ТЯЛО
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ФАСТБАЙНД ЕЛИТ

Лесна употреба

Секция за рошене на хартията

Нож за образване на корици (опция)

Притискателна планка за меки и твърди
корици (за твърдите корици е опция)

Елит се характеризира с изключителната си система за структурно
разтваряне на влакната на хартията - СРХ (на англ. Paper Grain
Opening - PGO). За разлика от други съществуващи модели, които
рошат с много шум и прах, СРХ разтваря структурата на влакното
на листа с почти безшумно и без никакъв прах! Операторът може да
контролира броя на СРХ ходовете, необходими за да се получи
стабилно подвързване. Ножът за обрязване на кориците (опция)
позволява обложката да бъде отрязана идеално равно.

Окончателната здравина се получава след автоматичното залепяне
на гърба на корицата към книжното тяло. Елит поставя гърба на
корицата под прав ъгъл така, че да пасне отлично към книжния блок.
Системата автоматично се саморегулира за различни дебелини (от
2 листа до 40 мм !) и формат на страниците, което позволява да
има непрекъсваем процес между отделните подвързващи дейности.

Всеки може да направи книга с професионално качество или да
подвърже отчети за броени минути. Не трябва да имате
предварително обучение, за да работите с нея. За около 20 секунди
всеки може да е готов с подвързването.

РАЗНООБРАЗНИ ПРИЛОЖЕНИЯ: КОРИЦИ - ПАПКИ - КАРТИЧКИ - ДИПЛЯНИ - КАТАЛОЗИ
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ЛЕСНО ПОДВЪРЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ КОРИЦИ

СТРУКТУРНО РАЗТВАРЯНЕ НА ХАРТИЯТА

АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА НА ДЕБЕЛИНАТА

ЛЕСНА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бързоподвързващата машина Фастбайнд Елит Ви позволява да сте
гъвкави в процеса на нейната екслоатация. Тя лесно подвързва книги
с твърди и с меки корици, документи, перфорирани бележници, може
да прави лентово подвързване. Защо да купувате различни видове
машини за подвързване, когато се нуждаете само от една? Подхо-
дяща е за всички видове учреждения, копицентрове, издателства,
бибилиотеки, за дипломни работи и фотоси, за архивация на дела и
документи. Всичко това е лесно постижимо и да не забравяме -
изгодно за Вас, а добрият резултат от работата й е неоспорим.

Машинни обороти / час

Капацитет книги / час *

Мин/макс. дебелина за подвързване

Макс. височина за подвързване

Макс. дължина за подвързване

Макс. плътност на подвързията**

Ток (V) / Честота (Hz)

Ампери

Габарити на машината Ш х Д х В

Размери на кутията Ш х Д х В

Нето тегло

Допълнителни приставки:

до 450 до 450

до 180 до 180

0,1 - 40 мм 0,004 - 16“

до 320 мм до 12,6“

до 235 мм до 9,3“

до 400 гр./м2 до 225 index

230 V / 50-60 HZ 115V / 50-60 Hz

4 A 8 A

89 х 47 х 47 см 35" х 18,5" х 18,5"

98 х 58 х 56 см 38,6" х 23" х 22"

37 / 40 кг 82 / 88 lbs

Стягащи лостове за твърди корици

Вграден нож за обрязване на корици

*  Времето за изработка зависи от оператора.
** В зависимост от спецификата на подадения материал.
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