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ПОДГОТВЯ И ДОВЪРШВА КОРИЦИТЕ

ВГРАДЕНА ЕЛ. БИГОВАЧКА
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ФАСТБАЙНД ОНДЕМАТИК



ФАСТБАЙНД ОНДЕМАТИК

Отвор за биговане и позициониране на
листа

Двойно двустранно биговане

Станция за подвързване на меки корици с
напълно затворен цикъл на работа

Ел. нож/тример за образване на
излишното от корицата

Фастбайнд Ондематик основно е електрическа биговъчна машина. Тя
лесно отбелязва лицето на корицата и бързо бигова с двете си
прецизни остриета. Ондематик може да бигова почти всички картони
с плътност до 300 гр./м2 и формат до А4+.
Имате възможност да правите едновременно две двустранни (2
отгоре и 2 отдолу) бигования с разстояние между тях от 7 мм.
Отличителното тук е автоматизирането на биговането и
съответно получаването на ясна отсечена вдлъбнатина, за да се
отваря добре корицата и да има приятен външен вид.

Уникалното на тази станция за подвързване на меки корици е и
интегрираният нож за образване на корици. Вие подготвяте, залепяте
и обрязвате излишното от обложката на едно място. Печелите време
и сили - отпада необходимостта да се местите от едно машина на
друга. За по-лесна работа ел. биговачка и ножът за образване се
пускат с един и същ педал.

Уникалното на тази станция за подвързване на меки корици е и
интегрираният нож за обрязване на корици. Вие подготвяте, залепяте
и обрязвате излишното от обложката на едно място. Печелите време
и сили - отпада необходимостта да се местите от една машина на
друга. За по-лесна работа ел. биговачката и ножът за обрязване се
включват с един и същ педал.

ДОПЪЛВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА МЕКИ КОРИЦИ

ЕЛ. БИГОВАЩА СЕКЦИЯ

ЕЛ. НОЖ ЗА ОБРАЗВАНЕ НА КОРИЦИТЕ

Ако не Ви трябва ел. нож за обрязване на корици, може да поръчате
Фастбайнд Ондематик Лайт. Работта с Фастбайнд Ондематик Лайт
също Ви гарантира ясно биговани корици, карти, ПВХ покрития и мн.
др.

ВЪЗМОЖНА ОЛЕКОТЕНА ВЕРСИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С Фастбайнд Ондематик, Мапинг представлява нова иновационна
концепция подвързването на книги - допълващо устройство за
подготовка на меки корици. Ондематик е създаден специално за
подготовка и довършване на меките корици при цифрово принтиране
на печатни материали „по поръчка“. Тя е идеално допълнение за
добрата работа на новото поколение термоподвързващи машини на
Фастбайнд Оптима, Елит или Секура.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

MAPIN Co.

Suomi - Finland
Atomitie 5 F, Helsinki

www.maping.com

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ:

„ЛАНГРИ“ ЕООД

СОФИЯ 1407
ул. „Беломорски проход“ №66
тел.: (02) 962 79 74; (088) 89 82 89 0
www.langri.net; е-поща: info@langri.net

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

Допустима плътност на хартията*

Производителност**

Макс. ширина на прегъване

Широчина на отвора за биговане

Ток (V)

Честота (Hz)

Ампери

Габарити на машината Ш х Д х В

Нето тегло

до 300 гр./м2 до 125 index

до 325 мм до 12,8"

145 до 225 мм 5,7" до 8,9"

220-240 V 110-115 V

50-60 Hz 50-60 Hz

4 A 8 A

48,5х67,5х28,5см 19,1"х26,6"х11,3"

32 кг 71 lbs

Европа САЩ


