technologie oprawy na żądanie

Stołowe urządzenie bigujące

Fastbind C500™

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

C500™
Kompaktowa konstrukcja
Prosta w użyciu
Maksymalna długość bigu 500 mm

Fastbind C500™
Wysoka jakość bigowania dużych formatów
Fastbind C500™ to wytrzymała bigówka manualna wykonana w innowacyjnej technologii,
która sprawia, że bigowanie dużych formatów jest dużo prostsze niż do tej pory. Nowatorski
mechanizm bigujący sprawia, że potrzebujesz jeszcze mniej siły fizycznej aby wykonać
perfekcyjny big. Niezależnie od rodzaju materiału, dźwignia bigowania podnosi się niezwykle
lekko, a efekt bigowania jest powtarzalny.

Doskonałe bigowanie jednym ruchem
Dzięki swojej unikalnej konstrukcji, bigówka C500™ jest niezwykle efektywna oraz bardzo
prosta w użyciu. Nowy mechanizm bigujący wymaga użycia mniejszej siły, a jednocześnie
działa skuteczniej. Możesz teraz bez wysiłku bigować materiały o długości nawet 500 mm.

Podziałka umożliwia szybkie i łatwe pozycjonowanie.

C500™ wykorzystuje także kilka nowatorskich rozwiązań zapewniających stabilne
pozycjonowanie Twoich materiałów. Nowe prowadnice-zderzaki znacząco usprawniają
produkcję miękkich okładek. Powierzchnia stołu maszyny została poddana specjalnej obróbce,
gwarantującej płynne i łatwe przesuwanie materiału w pożądaną pozycję.

Kompletne rozwiązania w zakresie oprawy
System Fastbind zapewnia szeroką gamę doskonałego wyposażenia oraz materiałów
eksploatacyjnych. Wykorzystaj funkcjonalność bigówki C500™ stosując ją z innymi
produktami Fastbind, aby jeszcze bardziej poszerzyć swoje możliwości w zakresie
wykonywania opraw:
• zastosuj uniwersalną maszynę klejącą lub perfekcyjną maszynę zszywającą Fastbind
• użyj stanowiska do montażu personalizowanych okładek twardych Fastbind Casematic
• użyj kartonów montażowych Fastbind End Sheet, aby połączyć okładkę z blokiem kartek

Dźwignia podnosi się przy użyciu niewielkiej siły wykonany big jest równy i powtarzalny.

Dane techniczne
Max grubość bigowanego materiału

400 g/m²*

Max. długość bigu

510 mm

Wymiary maszyny (szer. x dł. x wys.)

57 x 65 x 32 cm

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

74 x 66 x 28 cm

Waga netto/brutto

15,7 / 17,9 kg

Certyfikaty

CE

Obsługa manualna (nie wymaga zasilania elektrycznego).
* W zależności od rodzaju materiału.

Wykonany big charakteryzuje się najwyższą jakością - także na papierze fotograficznym.
Informacje o produkcie aktualne na miesiąc czerwiec 2010 – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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