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МНОГОЧИСЛЕНИ НАЧИНИ ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ

МОЖЕТЕ ДА СИ Я ПОЗВОЛИТЕ

ФАСТБАЙНД СЕКУРА

ЛЕСНА ЗА РАБОТА

КОМПАКТНА, УДОБНА И НАДЕЖДНА

П Е Р Ф Е К Т Н И Т Е   П О Д В Ъ Р З В А Щ И   М А Ш И Н И

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ



ФАСТБАЙНД СЕКУРА

Уникалният ротационен метод за бързо подвързване превръща
Фастбайнд Секура в най-гъвкавата система за подвързване,
създадена до този момент. Секура може само за 20 секунди да
подвърже книги с твърди и с меки корици, мениджърски обложки,
тефтери, дори материали без корица. Справя се отлично и при
подвързването на разнородни хартии. Направената от нея книга е
винаги отлично оформена и със здрава подвързия. Всичко това става
много лесно и най-важното -  е с много ниска себестойност.

Надеждна конструкция

Лесна за работа система

Нож за обрязване на корици (опция)

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

По-лесно се научавате да работите с нея, отколкото с офисната
копирна машина! Всеки може да направи професионално изглеждащи
книги  и с такова качество, кактои да подвърже различни материали
за броени минути. Няма нужда от настройване към формата или
дебелината на книгата. Секура се настройва автоматично към
дебелината на книжното тяло в диапазона от 2 листа до 40 мм! За
около 20 секунди можете да бъдете готов с подвързването.
Гилотината за обрязване на корици (опция) позволява обложката да
бъде отрязана веднага и идеално равно.

Нашата подвързваща машина Фастбайнд Секура ще стои добре
върху всяко бюро. Тя работи чисто, безшумна е, а лепилото не
създава миризми. Има проста конструкция и е надежна. Предвидена е
да работи икономично и при голямо натоварване за много години
напред. Отговаря на изискванията на ЕС за подвързване.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

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

66х37х43 см 26“х15“х17“

70х40,5х50 см 28“х16“х20“

28кг 62lbs

Стягащи лостове за твърди корици

Гилотина за обрязване на корици

*  Времето за изработка зависи от оператора
** В зависимост от спецификата на материала за подвързване

Европа САЩ


