
Stanowisko do montażu personalizowanych okładek twardych

    Fastbind CasematiC H46 Pro™

CasematiC H46 Pro™
Maksymalny rozmiar otwartej okładki - 1040 x 490 mm
Posiada regulowany moduł zaginający
Kompatybilny z maszynami klejącymi Fastbind

Wszechstronne zastosowania:

technologie oprawy na żądanie

• Twarde okładki do książek
• Twarde okładki do fotoalbumów
• Opakowania na płyty CD/DVD/Blu-ray
• Segregatory
• Twarde okładki do oprawy drutowej



Stwórz profesjonalne personalizowane twarde okładki i opakowania
Dzięki zaawansowanemu Fastbind Casematic H46 Pro™, możesz produkować w ciągu 

kilku minut ekskluzywne twarde okładki o max. rozmiarze 1040x490 mm.
To proste - zaprojektuj okładkę według własnego pomysłu, wykonaj wydruk (cyfrowy 

lub atramentowy) na papierze samoprzylepnym, a następnie użyj Twojego Casematic 
H46 Pro, aby wykonać okładkę lub opakowanie.

Zastosowania okładek są nieograniczone: na książki, fotoksiążki i fotoalbumy, do 
opakowań na płyty CD, DVD, Blue-ray, do segregatorów oraz wielu innych. To idealne 
rozwiązanie dla studiów fotograficznych, pracowni fotograficznych, profesjonalnych 
fotografów, 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.

Gwarancja najwyższej jakości produkcji
Fastbind Casematic H46 Pro™ jest bardzo prosty w użyciu. Wystarczy umieścić zadrukowaną 
okleinę na podświetlanym stole roboczym; sekcja zasysająca powietrze, znaczniki oraz linia 
centrująca gwarantują precyzyjne wykonanie okładki.

Po rozmieszczeniu tekturek montażowych, w niezwykle łatwy sposób zagina się brzegi 
okleiny za pomocą modułu zaginającego, który posiada możliwość regulacji do grubości 
aktualnie używanego materiału tekturowego.

Akcesoria opcjonalne
Casematic H46 Pro można wyposażyć w akcesoria opcjonalne, znacznie ułatwiające 
pracę. Gilotyna do naroży Fastbind Ha10™ umożliwia obcinanie czterech rogów okleiny 
w sposób precyzyjny oraz jednakowy. Zderzaki magnetyczne Fastbind ułatwiają 
pozycjonowanie nieprzezroczystych materiałów samoprzylepnych używanych jako 
okleina okładek przy realizacji zleceń na krótkie i średnie serie produkcyjne. Fastbind 
zapewnia także wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne do produkcji okładek: 
papier samoprzylepny do zadruku, tekturki montażowe oraz kartony montażowe.

Dane techniczne
maksymalny obszar zadruku (szer. x dł.) 1080 x 530 mm

max. rozmiar otwartej okładki (szer. x dł.) 1040 x 490 mm

max. długość zaginania 1040 mm

Grubość tekturek montażowych  do 5 mm

Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz) 220 –240V / 50 – 60Hz

max. natężenie prądu 1 A

Wymiary maszyny (szer. x dł .x wys.) 1130 x 684 x 200 mm

Waga netto 45 kg

Certyfikaty CE

System Fastbind Casematic™ jest opatentowany.
W zestawie znajdują się: prowadnice grzbietu 3 mm ze spacjatorami 8 mm oraz regulowany moduł zaginający 
brzegi okleiny.

Szybko wymienialne spacjatory magnetyczne umożliwiają 
łatwiejszą niż dotychczas regulację odległości między 
kartonami okładki a paskiem grzbietowym.

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

Fastbind CasematiC H46 Pro™

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

Przedstawiciel w Polsce: TOMACO-INTRO
97-500 Radomsko, ul. Krasickiego 108
Tel: 044 6821600 • Fax: 044 6821019
poligrafia@tomaco.pl • www.fastbindpolska.pl

Informacje o produkcie aktualne na miesiąc kwiecień 2009 – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Producent: Maping Co
Kuusiniemi 10, 02710 Espoo, FINLAND

Tel: +358 9 562 6022 • Fax: +358 9 562 6215
info@fastbind.com • www.fastbind.com

Kompatybilny z maszynami Fastbind™

Dzięki urzadzeniu Fastbind FotoMount F46e™ możesz 
teraz tworzyć samodzielnie piękne oraz profesjonalne 
fotoalbumy. Gotowa oprawa otwiera się całkowicie na 
płasko - pod kątem 180 stopni.

Fastbind BooXTer Duo™ można używać wraz z 
Fastbind Casematic H46 Pro™, aby tworzyć najwyższej 
jakości personalizowane okładki twarde, materiały 
prezentacyjne oraz fotoksiążki.

Dzięki perfekcyjnej maszynie klejącej Fastbind Elite 
XT™ każdy może oprawiać najwyższej jakości 
książki oraz raporty o max. formacie SRA3 lub A4 w 
poziomie.


