FASTBIND PUREVA XT

TM

INNOWACJE W OPRAWACH „NA ŻĄDANIE”

Perfekcyjna maszyna klejąca do oprawy klejami PUR & EVA

FASTBIND PUREVA XT

TM

Wszechstronne zastosowania:
• Ksi¹¿ki w ok³adkach miêkkich i twardych
• Ksi¹¿ki o ró¿nej gruboœci
• Maszyna kompaktowa i ekonomiczna
• Prosta w regulacji i obs³udze
• Jedna maszyna do oprawy
klejem PUR lub EVA

NOWOŚĆ!

Z mo¿liwoœci¹ szybkiej zmiany kartrid¿a
z klejem EVA na kartridż z klejem PUR!
FASTBIND PUREVA XT™
Profesjonalna, wielofunkcyjna maszyna klej¹ca
Oprawa w miêkk¹ i tward¹ ok³adkê do formatu SRA3, w tym A4 w poziomie
PGO Microcut - bezpyłowe frezowanie grzbietu
Aktualnie, najbardziej wszechstronna z dostêpnych na rynku, maszyna klej¹ca!

FASTBIND PUREVA XT

TM

Jedna kompaktowa maszyna do opraw w miêkkie i twarde ok³adki z u¿yciem kleju PUR lub EVA
Nowa w ofercie maszyna klej¹ca Fastbind PUREVA XT jest kolejnym ewolucyjnym krokiem w rozwoju technologii
Fastbind i wynikiem wieloletnich doœwiadczeñ w produkcji wysokiej jakoœci maszyn na klej typu EVA.
Fastbind PUREVA XT stwarza ka¿demu mo¿liwoœæ wykonywania najwy¿szej jakoœci opraw introligatorskich z udzia³em
kleju PUR, przy relatywnie niskiej inwestycji i kosztach. Fastbind PUREVA XT zaspokoi wszystkie twoje potrzeby
w zakresie wykonywania perfekcyjnych opraw introligatorskich, przy czym koszty oprawy s¹ konkurencyjne do tych,
które aktualnie generowane s¹ w rozwi¹zaniach przemys³owych! Unikalne cechy konstrukcyjne maszyny Fastbind
PUREVA XT umo¿liwiaj¹ wykonywanie z jej udzia³em opraw ksi¹¿ek zarówno w miêkkich, jak i twardych ok³adkach,
ksi¹¿ek o ró¿nych gruboœciach i formatach! Maszynê wyposa¿ono w prosty i szybki system umo¿liwiaj¹cy zmianê
rodzaju stosowanego kleju. Wymienne kartrid¿e - aplikatory kleju, umo¿liwiaj¹ tak¹ szybk¹ zmianê i w zale¿noœci
od potrzeb, mo¿na stosowaæ w oprawach zarówno standardowy klej typu EVA, jak i niezwykle mocny, poliuretanowy
klej PUR. Nowy, udoskonalony konstrukcyjnie system bezpy³owego frezowania grzbietu PGO Microcut w po³¹czeniu
z mo¿liwoœciami aplikacji klejów PUR lub EVA, zdecydowanie zwiêkszaj¹ jakoœæ wykonanej oprawy i generuj¹
przewagê nad innymi, konkurencyjnymi technologiami!

Łatwa i bezpieczna aplikacja kleju

Nowy opatentowany system aplikacji kleju
W tradycyjnych maszynach na klej PUR, bie¿¹ca obs³uga i konserwacja jest kosztowna i czasoch³onna, co utrudnia
proces produkcyjny i stwarza problemy w planowaniu, a tym samym dotrzymywaniu terminów zleceñ. Zastosowany
w maszynach PUREVA XT, innowacyjny system aplikacji kleju jest ³atwy do czyszczenia i przystosowany do szybkiej
zmiany na inny rodzaj kleju. Ekonomiczne, wymienne kartrid¿e umo¿liwiaj¹ wymianê zasobnika z klejem PUR na EVA
w kilka sekund.
Elektroniczna kontrola temperatury kleju sterowana pojedynczym przyciskiem zmienia nastawy maszyny w zale¿noœci
od rodzaju stosowanego kleju.
PUREVA XT wyposa¿ona jest w nowy udoskonalony mechanizm szynowy po którym porusza siê aplikator kleju.
Dziêki nowym rozwi¹zaniom aplikator przesuwa siê lekko i precyzyjnie nak³ada klej na ca³ej d³ugoœci i szerokoœci
sklejanego grzbietu. Wiêkszy i bardziej ergonomiczny uchwyt aplikatora u³atwia jego przesuwanie, co zwiêksza
komfort pracy z maszyn¹.

PGO Microcut - nowy system frezuj¹cy dla papierów powlekanych
Maszynê Fastbind PUREVA XT wyposa¿ono w nowy modu³ frezuj¹cy PGO Microcut. Zapewnia on wykonanie
optymalnych mikro-naciêæ, które umo¿liwiaj¹ efektywn¹ penetracjê kleju wewn¹trz w³ókien papierowych i tym samym
znacz¹co zwiêkszaj¹ moc sklejenia. W przeciwieñstwie do innych, tradycyjnych metod frezowania system PGO
Microcut efektywnie otwiera w³ókna papierowe dla lepszej absorpcji kleju, nie generuje przy tym ha³asu
i nie wytwarzania w procesie frezowania nadmiernych iloœci uci¹¿liwego py³u papierowego.

Nowa g³owica frezuj¹ca PGO Microcut

Nowość Fastbind - oprawa klejem PUR
Nowe kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie

Prosta w użyciu
PUREVA XT nie wymaga czasoch³onnych regulacji przy zmianie formatu sklejanych ksi¹¿ek. Sama te¿ dostosuje siê
do gruboœci sklejanego pliku i mo¿na ³atwo wykonaæ z jej udzia³em oprawê plików od 1 do 1000 kartek*. Prosta,
manualna obs³uga w po³¹czeniu z wytrzyma³¹, solidn¹ konstrukcj¹ zapewni¹ wiele lat efektywnego i komfortowego
u¿ytkowania.

• 1/3 ceny*
• 1/3 kosztów oprawy*
• 1/3 potrzebnej powierzchni*
* W odniesieniu do rozwiązań tradycyjnych

* zale¿nie od rodzaju papieru

Dane techniczne
Wydajność*

1 – 3 książek na minutę

Min./Max grubość oprawy

0,1 – 45 mm

Maks. długość klejonego grzbietu

do 455 mm

Min./Max szerokość oprawy

140 mm / 320 mm

Maks. grubość okładki miękkiej **

Do 400 g/m2

Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz)

220-240 / 50-60

Maks. natężenie prądu

3,8 A

Wymiary maszyny (szer./gł./wys.)

107 x 60 x 64 cm

Waga

90 kg

Standardowe wyposażenie

Zestawy do zacisku miękkich i twardych okładek

Certyfikat

CE

Kompatybilna z zestawami Fastbind Casematic™
Fastbind PUREVA XT w zestawieniu z
maszyn¹ typu Fastbind Casematic
produkcję najwyższej jakości
i fotoksiążek z personalizowaną
twardą.

wybran¹
umożliwi
książek
okładką

* wydajność uzależniona od operatora, rodzaju okładki i kleju
** uzależniona od rodzaju materiału na okładkę
Informacje o produkcie aktualne na miesiąc Czerwiec 2014 – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
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