technologie oprawy na żądanie

Stanowisko do montażu personalizowanych okładek twardych

Fastbind Casematic H32 Pro™
Wszechstronne zastosowania:
• Twarde okładki do książek
• Twarde okładki do fotoalbumów
• Opakowania na płyty CD/DVD/Blu-ray
• Segregatory
• Twarde okładki do oprawy drutowej

Casematic H32 Pro™
Stanowisko do montażu personalizowanych okładek twardych

Maksymalny rozmiar oprawy - 330 x 330 mm
Posiada regulowany moduł zaginający
Kompatybilny z Fastbind FotoMount F32™/ F42™ oraz maszynami klejącymi Fastbind

Fastbind Casematic H32 Pro™
Stwórz profesjonalne personalizowane twarde okładki i opakowania
Fastbind Casematic H32 Pro™ to nowy krok w technologii wykonywania personalizowanych
okładek twardych. W ciągu kilku minut możesz teraz stworzyć profesjonalne okładki
i opakowania w wybranym przez Ciebie formacie. Kompatybilny z urządzeniami do
produkcji fotoalbumów Fastbind FotoMount F32™/F42™, Casematic H32 Pro™ stanowi
idealne narzędzie do produkcji profesjonalnych fotoksiążek i fotoalbumów, z twardą,
personalizowaną okładką o maksymalnym formacie 330 x 330mm. Urządzenie stanowi
także idealne rozwiązanie do produkcji personalizowanych opakowań na płyty CD / DVD
/ Blu-ray, okładki segregatorów itp.

Szybka i prosta obsługa
Unikalna metoda precyzyjnego pozycjonowania tekturek montażowych okładki na
zadrukowanym papierze samoprzylepnym (okleinie okładki) znacznie ułatwia ten trudny
proces. Podświetlany stół roboczy i sekcje zasysające powietrze gwarantują łatwe i dokładne
rozmieszczenie materiału podczas montażu okładki. Linia centrująca pomaga w perfekcyjnym
rozmieszczeniu okładki, niezależnie od jej rozmiaru. Wszechstronny Casematic H32 Pro™
posiada znaczniki dla grubszych i cieńszych tekturek montażowych, oraz szybko wymienialne
magnetyczne spacjatory do pasków grzbietowych. Imponującą listę funkcji Casematic H32
Pro™ uzupełnia przyjazny dla użytkownika moduł zaginający brzegi okleiny, który posiada
możliwość regulacji do grubości aktualnie używanego materiału tekturowego.

Znaczniki dla grubszych i cieńszych tekturowych
materiałów montażowych zapewniają wszechstronność
zastosowań.

Dla profesjonalnych fotografów i drukarni cyfrowych
Fastbind Casematic H32 Pro™ jest najlepszym rozwiązaniem, zaprojektowanym z myślą
o profesjonalnym studiu fotograficznym, pracowni fotograficznej oraz profesjonalnych
fotografach. Urządzenie doskonale spełnia też oczekiwania drukarni cyfrowych,
punktów ksero oraz wydawnictw na żądanie. To kompaktowe urządzenie, mimo swojej
wielofunkcyjności stanowi w pełni stołową jednostkę, która doskonale wkomponuje się w
dowolną przestrzeń roboczą, zapewniając realizację małych serii produkcyjnych i prac “na
żądanie”.

Szybko wymienialne spacjatory magnetyczne umożliwiają
łatwiejszą niż dotychczas regulację odległości między
tekturkami montażowymi a paskiem grzbietowym.

Dane techniczne
Maksymalny obszar zadruku (szer. x dł.)

740 x 370 mm

Max. rozmiar otwartej okładki (szer. x dł.)

700 x 330 mm

Max. rozmiar zamkniętej okładki (sz. x dł .x w.)*

330 x 330 x 40 mm

Max. długość zaginania

700 mm

Grubość tekturek montażowych

Up to 5 mm

Napięcie (V)

220 –240 V

Częstotliwość (Hz)

50 – 60 Hz

Max. natężenie prądu

1A

Wymiary maszyny (szer. x dł .x wys.)

550 x 840 x 200 mm

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

650 x 950 x 305 mm

Waga netto / brutto

29.7/ 34 kg

* Wartość referencyjna, maksymalny rozmiar różni się w zależności od szerokości grzbietu.
W zestawie znajdują się: prowadnice grzbietu 3 mm ze spacjatorami 8 mm.
Akcesoria opcjonalne: Gilotyna do naroży, zderzaki magnetyczne (górny i boczny)
System Fastbind Casematic™ jest opatentowany.

Zintegrowany moduł zaginania brzegów okleiny
posiada możliwość regulacji stosownie do grubości
użytej tekturki montażowej okładki.

Akcesoria opcjonalne
Gilotyna do naroży Fastbind Ha10™

Zderzaki magnetyczne Fastbind

Gilotyna do naroży Fastbind Ha10™ umożliwia
obcinanie czterech rogów okleiny w sposób precyzyjny
oraz jednakowy. Można ją wyregulować do stosowanej
grubości tekturki montażowej. Nowa konstrukcja
ułatwia czyszczenie noży. Ha10™ jest kompatybilna ze
wszystkimi modelami Fastbind Casematic™.

Zderzaki
magnetyczne
Fastbind
ułatwiają
pozycjonowanie nieprzezroczystych materiałów
samoprzylepnych używanych jako okleina okładek
przy realizacji zleceń na krótkie i średnie serie
okładek twardych.

Gilotyna do naroży Fastbind Ha10™
Informacje o produkcie aktualne na miesiąc październik 2008 – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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