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ПОДВЪРЗВА ОТ 2 ДО 400 СТРАНИЦИ

РАБОТИ ОТ А7 ДО А3+ ФОРМАТИ 

БЕЗШУМНО, БЕЗПРАХОВО ФУНКЦИОНИРАНЕ

АВТОМАТИЧНО АПЛИКИРАНЕ НА ЛЕПИЛОТО

ЛЕСНА УПОТРЕБА

ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР
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ФАСТБАЙНД Р2 СЕМИМАТИК



ФАСТБАЙНД Р2 СЕМИМАТИК

Удобен контролен панел

Двойка СРХ ролери

Лепилна секция

Дисков нож за образване на корицата

Корицата се оформя и автоматично се залепя към книжния блок.
Fastbind Р2 Семиматик е много удобна и има капацитет до 180 книги
в час с дебелина на кножното тяло до 400 страници! Fastbind R2
Семиматик е оборудвана със светлинен индикатор, показващ
готовността му за работа след като лепилото е достигнало до
нужната температура. Ако в момента не използвате R2, превкючете
от режим „в готовност“ на режим ниска температурна, за да
пестите електричество. Следващия път, когато трябва да се
правят корици, върнете обратно в режим „в готовност“ и лепилото
по-бързо ще достигне до нужната температура. Тя е бърза!

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 НЕОБХОДИМОСТ ОТ НАСТРОЙВАНЕ

РОШЕНЕ НА КНИЖНОТО ТЯЛО СЪС СРХ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРЯЗВАНЕ НА КОРИЦАТА

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ефективен автоматизиран настолен апарат за професионално
подвързване и довършителни работи. Лепилото се нанася равномерно
и точно, което води от своя страна към получаването на правилно
правоъгълно сцепление на книгата и съответно до получаването на
перфектен външен вид.

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

Мощност

Габарити на машината Ш х Д х В

Размери на кутията Ш х Д х В

Нето тегло

*  Времето за изработка зависи от оператора
** В зависимост от спецификацията на материала

Европа САЩ

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

800 - 860 W 800 - 860 W

93х47х54 см 37“х19“х21“

100х55х58 см 39,4“х21,7“х22,8“

50 кг 110 lbs


