
Uniwersalna maszyna klejąca

    Fastbind ElitE Xt™

ElitE Xt™
Perfekcyjna maszyna klejąca

Wielofunkcyjny system oprawy
Maksymalny format oprawy SRA 3 lub A4 w poziomie
Frezowanie grzbietu bez powstawania odpadków
Kompaktowa i w pełni funkcjonalna

• Oprawa w twardą okładkę
• Oprawa w miękką okładkę
• Oprawa z taśmą grzbietową
• Oprawa bloczków z kartkami do wydzierania

Wszechstronne zastosowania:

technologie oprawy na żądanie



Wiele typów oprawy
Fastbind Elite XT oferuje niezwykle szerokie możliwości. Za jej pomocą można łatwo i 
szybko wykonywać oprawy w miękkie i twarde okładki, taśmy samoprzylepne, okładki 
typu Fastbind, sklejać bloczki z kartkami do wydzierania, itp. 

Fastbind Elite XT może sklejać książki o formatach do SRA3, a więc także format albumowy 
(oprawa A4 po krótkim boku). To idealna maszyna dla drukarni cyfrowych, zakładów poli-
graficznych i introligatorni, dużych punktów ksero, samodzielnych wydawnictw, zakładów 
fotograficznych, szkół i uniwersytetów, bibliotek, itp. Końcowym efektem pracy z maszyną 
jest zawsze doskonale ukształtowany, prostokątny, mocny, a jednocześnie elastyczny grz-
biet oprawy.

Frezowanie - PGO
Fastbind Elite XT posiada unikalny system frezujący „PGO” - Paper Grain Opening. System 
ten, w odróżnieniu od innych rodzajów frezowania, nie wywołuje hałasu i nie wytwarza 
pyłu papierowego. Operator decyduje o ilości cykli frezujących dla jak najlepszego 
rezultatu oprawy.

Prosta w obsłudze
To łatwiejsze niż obsługa biurowej kopiarki czy faksu! Każdy może wykonać w pełni 
profesjonalną oprawę w niespełna minutę. Maszyna automatycznie dostosowuje się do 
oprawy różnych formatów i może bez żadnych czynności regulacyjnych oprawiać od 1 do 
1000 stron. Dla lepszego efektu zacisku i oprawy typowych formatów można przestawiać 
pozycjonujący oprawiany plik zderzak w różne, standardowe pozycje: A3, A4 lub A5.

Dane techniczne
Możliwości tech. maszyny: cykli / godz. do 450

Wydajność: książek / godz. * do 180

Min. / maks. grubość oprawy 0.1–50 mm

Maks. długość klejonego grzbietu do 455 mm

Min./Maks. szerokość oprawy 140 mm / 320 mm

Maks. grubość okładki** do 400 g/m2

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

Maks. natężenie prądu 3 A

Wymiary maszyny (szer./dł./wys.) 105 x 52 x 57 cm

Wymiary opakowania (szer./dł./wys.) 115 x 61 x 69 cm

Waga netto/brutto 52,2 / 70 kg

Narzędzia w zestawie Zestaw narzędzi do zacisku miękkich okładek

Akcesoria i narzędzia opcjonalne Zestaw narzędzi do zacisku twardych okładek

* czas oprawy uzależniony od sprawności operatora
** zależnie od rodzaju i struktury materiału

System frezowania PGO

Otwory do montażu zderzaka-prowadnicy

Akcesoria opcjonalne

Fastbind ElitE Xt™

Prosta i bezpieczna aplikacja gorącego kleju

Zestaw narzędzi do twardych okładek

Opcjonalny zestaw narzędzi do zacisku twardych okładek zawiera listwę formującą oraz 
specjalny zderzak-prowadnicę do papieru. Zestaw umożliwia oprawę książek z twardą 
okładką za pomocą Twojej maszyny Fastbind. Specjalny kształt listwy formującej nadaje 
gotowej książce profesjonalny wygląd.

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

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

Manufacturer: Maping Co
Kuusiniemi 10, 02710 Espoo, FINLAND

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


