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ПОДВЪРЗВА ОТ 2 ДО 400 СТРАНИЦИ

РАБОТИ С ФОРМАТ ОТ А7 ДО А3+

БЕЗШУМНО, БЕЗПРАХОВО ФУНКЦИОНИРАНЕ

АПЛИКИРАНЕ НА ЛЕПИЛОТО ОТГОРЕ

ЛЕСНА УПОТРЕБА

ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР
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ФАСТБАЙНД Р2 ПРАКТИК



ФАСТБАЙНД Р2 ПРАКТИК

Надежна конструкция

Двойка СРХ ролери

Дисков нож за обрязване на корици (опция)

Удобен бутон за работа

Както и при другите машини Fastbind, няма да Ви се налага да
правите настройка за всяка отделна книга, независимо дали сменяте
формата или дебелината на книжното тяло (можете да подвързвате
дебелина от две страници до 50 мм!). Системата сама се напасва
към необходимия формат и дебелина. Можете да направите първата
си висококачествена книга само след няколко минути след като сте
се запознали с нейното функциониране. След кратко време ще се в
състояние да правите една книга за не повече от 20-25 секунди.

Fastbind R2 Practic има вградена система за структурно разтваряне
на влакното на хартията (СРХ или на англ. Paper Grain Opening —
„PGO“). За разлика от другите произвеждани по света системи за
рошене или фрезоване на гръбчето на книжното тяло, които са
шумни и вдигат много прах – нашата система за СРХ е напълно
безшумна и практически не вдига прах! Операторът, сам може да
контролира количеството цикли за рошене, нужни за направата на
здрава и надежно направена подвързия
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КОМПАКТНА ПОДВЪРЗВАЩА МАШИНА

БЕЗ НУЖДА ОТ НАСТРОЙВАНЕ

РОШЕНЕ НА КНИЖНОТО ТЯЛО СЪС СРХ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРЯЗВАНЕ НА КОРИЦАТА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ако се нуждаете от настолна машина за термозалепяне на корици,
която да има автоматична система за рошене на хартията, ръчно
нанасяне на лепилото, възможност за обрязване на корицата след
като бъде залепена и способност да се подвързват книжни тела
голям формат - Fastbind R2 Practic е точно за Вас!

Устройството може да бъде с инсталиран дисков нож за обрязване
на корици. Използването на такъв нож е голямо удобство, защото
елиминира нуждата от използването на гилотина за обрязване.

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

до 180 до 180

до 180 до 180

0,2 - 50 мм 0,008 - 2“

до 305 мм до 12“

до 435 мм до 17,1“

до 400 гр./м2 до 225 index

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

3 A 6 A

93х47х54 см 37“х19“х21“

91х48х58 см 35,8“х18,9“х22,8“

35 кг 77,2 lbs
*  Времето за изработка зависи от оператора
** В зависимост от спецификацията на материала
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