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ФАСТБАЙНД ОПТИМА

Удобен контролен панел

Характерна особеност на Фастбайнд Оптима е автоматичното
равномерно нанасяне на лепилото. Автоматизирането на този процес
Ви гарантира винаги отличен резултат при подвързването на книги
„по поръчка“. Тя е подходяща за средно-средноголеми серии на
производство на книги. Удобство е и това, че машината има
индикатор позволяващ да се определи температура на лепилото и
системата за постоянна готовност (stand-by) за работа.

В Оптима има инсталирана системата за структурно разтваряне на
влакното на хартията (СРХ- PGO Paper Grain Opening на англ.). Това
безшумно и безпрахово устройство помага да бъде много добре
обработено гръбчето на книжното тяло. Използването на тази
система позволява да правите здрави и надежно залепени книги, дори
и с хартии, които са трудни за книговезване.
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РАЗНООБРАЗНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОЛУАВТОМАТИЧНО НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛОТО

РОШЕНЕ НА ХАРТИЯТА СЪС СРХ

ЛЕСНА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптима, подобно на другите модели от новата генерация на
Фастбайнд, се характеризира с високите си експлоатационни
качества. Този полуавтоматизиран апарат за безшевно залепяне,
позволява бързо (за ок. 20 сек) и качествено да се направят книги с
твърда и мека корици, бележници, записници. Оптима е идеално
решение за всички за държавни учреждения, компании с голям
документооборот, копирни центрове, печатници, издателства, офиси
и  др. С нейна помощ можете винаги да направите книга с добре
оформено залепено книжно тяло, прави ъгли и приятен външен вид.

Няма да Ви се налага да правите настройка за всеки отделен
материал, независимо дали сменяте формата или дебелината на
книжното тяло (тя подвързва книжни тела с дебелина от 2 листа до
40 мм!). Системата сама се нагажда към необходимия формат и
дебелина. Можете да направите първото си подвързване само след
няколко минути, след като сте се запознали с нейната работа. Ще
сте в състояние да подвързвате за не повече от 20 сек.

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 / Бруто 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

89х47х47 см 35“х18,5“х18,5“

98х58х56 см 38,6“х23“х22“

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 спецификацията на материала

Европа САЩ

Лесна употреба

Секция за рошене на хартията

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


