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СЪЗДАДЕНА СПЕЦИАЛНО ЗА ЦИФРОВ ПЕЧАТ

ГЪВКАВА СИСТЕМА ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ

ПОДВЪРЗВА МЕКИ И ТВЪРДИ КОРИЦИ

АВТОМАТИЧНО НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛОТО

АВТОМАТИЧНО РОШЕНЕ И ОБРЯЗВАНЕ

ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР
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ФАСТБАЙНД УЛТРА



ФАСТБАЙНД УЛТРА

Това е възможно най-професионалната и съвършена кноговезна
машина, която залепя меки и твърди корици, презентационни (с
покриващ - напр. текстилен или имитация на кожа материали)
обложки, записници и книговезни ленти. Fastbind Ултра е идеално
решение за тези, които са преминали към производството на
цифрова печатна продукция: печатници, копирни центрове,
издателства, книгивезки ателиета, рекламни агенции, учебни
заведения, държавна администрация и т.н.

Удобен контролен панел

Двойка рошещи ролери за СРХ

Лесен за работа лост с бутон

Стягащи лостове за меки и твърди
корици

Автоматичното разтваряне на влакната на хартията (т.нар.
система за структурно разтваряне на влакната на хартията
СРХ/PGO Paper Grain Opening) с помощта на двата ролера, разцепва
повърхността на листа (влакнестата му структура), което
позволява на лепилото да проникне дълбоко. Уникалната конструкция
на Fastbind Ултра и СРХ дава възможност процесът на разтваряне и
залепяне да бъде безшумен и безпрахов. Този начин на работа
позволява на машините Fastbind да Ви бъдат верен помощник във
всяка работна среда.

Окончателната здравина се получава след автоматичното залепяне и
пристягане на гърба на корицата към книжното тяло. Ултра
автоматично поставя гърба на корицата под прав ъгъл така, че да
пасне отлично към книжния блок. Системата автоматично се
саморегулира за различни дебелини (от 2 страници до дебелина от
50 мм) и формат на страниците, което позволява да има
непрекъсваем процес между отделните подвързващи дейности.

Автоматизирането на процеса позволява с нея да работи и оператор
без никакъв опит. Всеки може да направи хубава подвързия - лесно е
колкото използването на копирна машина! И получавате добре
залепена, хубаво изглеждаща книга!
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ГЪВКАВА СИСТЕМА ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ

АВТОМАТИЧНО РОШЕНЕ НА КНИЖНОТО ТЯЛО

АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА НА ДЕБЕЛИНАТА

ЛЕСНА УПОТРЕБА

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 / бруто тегло

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

3,8 A 7,6 A

89х56х63 см 35“х20“х25“

99х61х69 см 39“х24“х27,2“

73 / 93кг 161 / 205 lbs

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

Европа САЩ


