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ПОДВЪРЗВА ДО А3+ ИЛИ А4+ (лпейзаж*) ФОРМАТИ

ГЪВКАВА СИСТЕМА ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ

МЕКИ И ТВЪРДИ КОРИЦИ, ФОТОАЛБУМИ, АТЛАСИ

КОМПАКТНО У-ВО С ВСИЧКО НЕОБХОДИМО

БЕЗПРАХОВО РОШЕНЕ НА КНИЖНОТО ТЯЛО

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ
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ФАСТБАЙНД ЕЛИТ XT



ФАСТБАЙНД ЕЛИТ ХТ

Елит ХТ - компакна и с ергономичен дизайн

Лесно нанасяне на лепилото

Секция за рошене на хартията (СРХ)

Стягащи лостове за меки и твърди
корици (за твърдите корици е опция)

В Елит ХТ е вградена изключителната 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. 

Елит ХТ позиционира гърба на корицата под прав ъгъл така, че да
пасне правилно към книжното тяло. Устройството автоматично се
саморегулира към дебелината и формата на тялото (независимо дали
са 2 листа или над 1200 страници - 5 сантиметра!). Това Ви
позволява смяната на форматите или вида на корицата (мека или
твърда) да става лесно. 

Всеки може да подвърже разнообразни голямоформатни материали за
броени минути. Не трябва да имате предварително обучение, за да
работите с нея. За около 20 секунди можете да сте готов с
подвързването на формати от А5 до А4+ (пейзаж) и А3 +.       

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

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

НАПРАВА НА РАЗНООБРАЗНИ ПОДВЪРЗИИ

СТРУКТУРНО РАЗТВАРЯНЕ НА ХАРТИЯТА

АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА НА ДЕБЕЛИНАТА

ЛЕСНА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фастбайнд Елит ХТ Ви предлага възможно най-голямата гъвкавост
при подвързване. С това устройство можете бързо да подвържете
твърди и меки корици, фотоалбуми, атласи, чертежи и много други
голямоформатни материали с дебелина до 5 сантиметра!
С Елит ХТ можете да подвързвате печатни материали с формат до
А3+ или А4+ (пейзаж* - обърнат по височина). Това устройство би се
вписала чудесно във всеки принт/копи център, учебно или държавно
учреждение. Благодарение на нейната работа ще имате винаги
надежно подвързани материали - с прави ъгли и изпънати корици.

Машинни обороти / час

Капацитет книги / час **

Мин./макс. дебелина за подвързване

Макс. дължнина за подвързване

Мин./Макс. височина 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

1 - 50 мм 1/32 - 131/32“

до 455 мм до 17 29/32“

140 - 320 мм 5 1/2  - 1219/32“

до 400 гр./м2 до 225 index

220-240 V / 50-60HZ 110-115 / 50-60Hz

3 A 6 A

1050х505х595 см 4111/32  х 197/8 х 237/16“

98 х 58 х 56 см 453/4 х 249/32 х 255/8“

50 / 74 кг 110 / 163 lbs

Стягащи лостове за твърди корици

* А4 (пейзаж)-подвързване на лист А4 формат от към дългата му страна
** Времето за изработка зависи сръчността на оператора
*** В зависимост от спецификацията на материала за подвързване

Европа САЩ


