technologie oprawy na żądanie

Stołowe urządzenie bigujące

Fastbind C400™

Wszechstronne zastosowania:
• Zdjęcia
• Miękkie okładki
• Kartony
• Menu

C400™
Manualna maszyna bigująca
Maksymalna długość bigu 400 mm
Biguje miękkie okładki, zdjęcia, kartony, menu...

Fastbind C400™
Uniwersalna maszyna bigująca
Manualnie sterowana maszyna bigująca FASTBIND C400 jest optymalnym rozwiązaniem
przy pracach związanych z oprawą klejową książek systemem Fastbind. Urządzenie
wykonuje big za pomocą precyzyjnej listwy bigującej. Za pomocą tej maszyny można
bigować okładki książek wykonane z różnego rodzaju papieru/kartonu o gramaturze do
400 g/m2.
Specjalnie skonstruowany system linijek i listew-zderzaków, pozwala na wykonanie 4 bigów
na okładce książki bez potrzeby zmian ustawień maszyny. Możliwość regulacji siły uderzenia listwy bigującej pozwala na bigowanie papieru, PVC, różnych rodzajów kartonów, w
tym kartonów powlekanych i foliowanych.
Podziałka umożliwia szybkie i łatwe pozycjonowanie.

Dwie listwy-zderzaki
Maszyna FASTBIND C400 została skonstruowana przede wszystkim do bigowania okładek
książek oraz kartonów w środowisku druku cyfrowego na żądanie. Za pomocą dwóch
listew-zderzaków można dokonywać różnych ustawień do jednego wymiaru (np. zbigować
kartkę A4 by uzyskać folder trójdzielny lub wykonać na niej 4 bigi w celu wykonania okładki
książki).

Regulowana siła uderzenia listwy bigującej
W ręcznie obsługiwanej maszynie C400, można regulować siłę uderzenia listwy bigującej
w zależności od grubości i twardości materiału poddawanego bigowaniu, za pomocą
nakrętek znajdujących się pod sekcją bigującą.
Dwie listwy-zderzaki.

Dane techniczne
Max grubość bigowanego materiału

400g/m²

Max. długość bigu

400 mm

Wymiary maszyny (szer. x dł. x wys.)

59 x 60 x 13 cm

Wymiary opakowania (szer. x dł. x wys.)

61 x 69 x 17 cm

Rozstaw stóp (szer. x dług.)

54 x 61 cm

Waga netto

13 kg

Obsługa manualna (nie wymaga zasilania elektrycznego).

Regulowana siła uderzeniowa listwy bigującej.

Różnorodne zastosowania

Wszechstronność oraz znaczna siła uderzeniowa listwy bigującej maszyny C400 gwarantuje wyrazisty oraz jednorodny big na papierze,
PVC, różnych rodzajach kartonów, w tym kartonów powlekanych i foliowanych.

Informacje o produkcie aktualne na miesiąc październik 2008 – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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