
Perfekcyjna maszyna zszywająca

Fastbind booXter duo™

BooXTer Duo™
perfekcyjna maszyna zszywająca

Szybki i łatwy w obsłudze
Umożliwia oprawę każdego formatu od A6 aż do SRA3
Zapewnia wysoką jakość oprawy
Ma niezwykle ergonomiczną konstrukcję

• Do opraw z twardą okładką
• Do opraw z miękką okładką
• Do opraw z taśmą grzbietową
• Do prostej oprawy zszywkami

Wszechstronne zastosowania:

technologie oprawy na żądanie



Prostota obsługi i wysoka jakość oprawy
Nowatorski Fastbind BooXTer Duo jest najlepszą maszyną do oprawy. Jej potężny elek-
troniczny moduł zszywający zapewnia uzyskanie doskonałego rezultatu procesu oprawy, 
przy zastosowaniu dowolnych materiałów; radzi sobie z papierem fotograficznym oraz 
papierem powlekanym tak samo dobrze jak ze standardowym papierem ksero.

Kompaktowy BooXTer Duo zmieści się w każdym kącie Twojego biura lub pracowni.
Niepozorny, cichy i czysty w pracy, sprawdza się doskonale wtedy, gdy go potrzebujesz, 
a pozostaje niezauważony gdy z niego nie korzystasz. Oprawiasz w pełni profesjonalnie 
książki, raporty, lub fotoksiążki w kilka sekund. Rezultat jest zawsze ten sam – trwała, 
foremna, perfekcyjnie oprawiona książka.

Najbardziej elastyczna metoda oprawy
Fastbind BooXTer Duo zapewnia stosowanie najszerszego wachlarza metod oprawy na 
rynku. Twarde okładki, miękkie okładki, okładki papierowe, oprawa taśmą grzbietową, 
proste oprawy zszywkami...w błyskawiczny sposób produkujesz swoje dokumenty w 
dowolnym formacie, aż do SRA3, a ponadto łatwo przechodzisz z jednej metody oprawy 
do innej, bez konieczności przygotowań lub specjalnych regulacji.

Profesjonalne drukarnie, wydawnictwa oraz punkty ksero doceniają jego wydajność 
i szybki zwrot poniesionych kosztów. Fotografowie podziwiają uzyskaną dzięki niemu 
trwałość oprawy. Szkoły korzystają z niego do tworzenia albumów roczników, materiałów 
na zajęcia...wielu innych profesjonalistów, począwszy od księgowych, a skończywszy 
na bibliotekarzach korzystają z jego prostoty, przystępności cenowej oraz łatwości w 
użytkowaniu.

Ergonomiczna konstrukcja
Dzięki swojej ergonomicznej konstrukcji, możesz korzystać z maszyny przez wiele 

godzin bez zmęczenia, niezależnie od tego, czy preferujesz pozycję siedzącą czy stojącą 
podczas pracy. Sterowanie za pomocą przycisku nożnego sprawia, że masz wolne obie 
ręce, dzięki czemu możesz swobodnie operować oprawianym materiałem.

Konstrukcja stołu roboczego, system regulowanych zderzaków pozycjonujących 
oraz regulowane tylne podparcie zapewniają każdorazowo perfekcyjne wyrównanie 
oprawianego pliku i okładki, a równa odległość zszywania zostaje zoptymalizowana, w 
celu osiągnięcia najlepszych rezultatów pracy.

Dane techniczne
obsługiwane typy oprawy twarda okładka, oprawa z taśmą grzbietową, miękka

okładka, oprawa zszywkami

maksymalna grubość oprawy 8 mm - papier ksero / 5 mm papier powlekany

rozmiary oprawy od DIN A6 (105x148mm) do SRA (320x450mm)

Dane dotyczące komponentów elektrycznych 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1.3 A, bezpiecznik 4A (T)

Liczba zszywek w kasecie 5000 szt.

wymiary maszyny (szer. x dł. x wys.) 46 x 43 x 35 cm

wymiary opakowania (szer. x dł. x wys.) 56 x 56 x 40 cm

waga Netto 14 kg, Brutto 16 kg

właściwości książki z twardą okładką Grubość okładki max 5 mm, marginesy 0-8 mm
Najszerszy wachlarz rozwiązań w zakresie metod opraw
na rynku.
*) użyj maszyn typu Fastbind Casematic do wykonywania
okładek twardych, a bigówek Fastbind do miękkich okładek

Fastbind booXter duo™

Tworzysz profesjonalne książki, raporty lub
fotoksiążki w kilka sekund.

Kompatybilny z Fastbind Casematic™ oraz oprogramowaniem Fastbind Designer
Fastbind BooXTer Duo można stosować łącznie z maszynami typu Fastbind Casematic 
dla uzyskania najlepszej jakości książek, fotoksiążek i fotoalbumów z personalizowaną 
okładką twardą. Za pomocą oprogramowania Fastbind Designer – Dg Foto Art możesz 
projektować własne, miękkie lub twarde okładki książek. Wydrukowany projekt okładki 
twardej montujesz w dowolnym formacie za pomocą maszyn Fastbind Casematic.

Specjalna konstrukcja urządzenia BooXTer Duo umożliwia łatwe i precyzyjne 
dołączenie twardej okładki do uprzednio zszytej zawartości. Umieszczasz okładkę 
w odpowiednim miejscu, odrywasz papier silikonowy wyklejek samoprzylepnych i 
montujesz zszyty plik w okładce.

Fastbind Casematic H32 Pro™

Informacje aktualne na miesiąc luty 2009 – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Książki z personalizowaną
okładką twardą*

Książki z twardą okładką

Oprawy z taśmą grzbietową

Książki z personalizowaną
okładką miękką*


