
Prasa do formowania grzbietów twardych okładek

    Fastbind Presso™

Presso™
Kompaktowa konstrukcja
Bezpieczeństwo i prostota obsługi
Max. długość formowanego grzbietu - 480 mm

technologie oprawy na żądanie



Kompatybilna z Fastbind Casematic™ oraz oprogramowaniem Fastbind Designer
Nowoczesny druk cyfrowy oznacza możliwość pełnej personalizacji - zarówno okładki książki jak 
i samej treści, przy zachowaniu podobnych kosztów i czasu produkcji jak w standardowym druku. 
Popyt na tego rodzaju książki wzrasta dynamicznie. Personalizowane książki posiadają wartość 
emocjonalną, niespotykaną w standardowych publikacjach.

Dzięki oprogramowaniu Fastbind Designer – Dg Foto Art, możesz projektować zgodnie z własnym 
zamysłem twarde i miękkie okładki. Następnie w sposób prosty i precyzyjny możesz produkować 
okładki korzystając z jednej z maszyn Fastbind Casematic.

Po wykonaniu okładki możesz oprawić książkę za pomocą jednej z maszyn do perfekcyjnej oprawy 
Fastbind. Co niezwykle istotne, Fastbind zapewnia Ci wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne 
do produkcji twardych okładek w środowisku cyfrowym “na żądanie”.

Fastbind Casematic H32 Pro™

Najlepsza prasa - najlepszy grzbiet okładki
Presso™ to jedno z najnowszych urządzeń w ofercie Fastbind, służące do formowania 
najwyższej jakości grzbietów w książkach z twardą okładką. Presso™ zapewnia każdej 
twardej okładce eksluzywny i profesjonalny wygląd. Dzięki temu urządzeniu w znaczący 
sposób poprawisz walory estetyczne Twoich twardych opraw.

Perfekcyjne żłobienia grzbietu w kilka sekund
Fastbind Presso™ jest prasą termiczną zaprojektowaną do szybkiego i prostego formowania 
żłobień grzbietu. Po prostu wkładasz książkę z twardą okładką do otworu prasy i pociągasz 
za dźwignię, a następnie powtarzasz tę samą czynność po przełożeniu książki drugą stroną 
grzbietu - proces zakończony. Grzbiet twardej okładki Twojej książki otrzymuje symetryczne, 
głębokie oraz gładkie żłobienia, które zawsze doskonale przylegają do bloku kartek.

Z Presso™, możesz formować grzbiety książek o maksymalnej grubości 45 mm. Zmieniając 
grubości książek nie musisz w żaden sposób regulować prasy. Możesz tworzyć doskonałe 
żłobienia niezależnie od grubości przestrzeni między grzbietem a stronami okładki a także 
grubości tekturek montażowych. Przestrzeń żłobienia jest łatwo regulowana za pomocą 
wymienialnych płytek spacjacyjnych.

Gorące płytki formujące maszyny Presso™ zlokalizowane są głęboko w jej wnętrzu, z dala 
od rąk operatora. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji Presso™ z łatwością wkomponuje 
się w dowolną przestrzeń roboczą.

Kompleksowe technologie oprawy
Fastbind zapewnia szeroką gamę produktów, które zrealizują wszystkie Twoje potrzeby 
związane z wykonywaniem opraw. Maszyny Casematic™ doskonale współpracują 
z Fastbind Presso™, gwarantując najwyższej jakości produkcję personalizowanych 
twardych okładek. Skorzystaj także z naszej oferty na eleganckie i przystępne cenowo 
gotowe okładki twarde. Poznaj także inne urządzenia oraz materiały eksploatacyjne z 
oferty Fastbind.

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

Wydajność: książek / godz. * do 300

Max. grubość formowanego grzbietu 45 mm

Max. długość formowanego grzbietu 480 mm

Napięcie (V) / Częstotliwość (Hz) 100-240 V AC/ 50-60Hz

Max. natężenie prądu 1.3 A

Wymiary maszyny (szer./dł./wys.) 55 x 33 x 31 cm

Waga netto/brutto 15.2 kg

Certyfikaty CE

* czas formowania grzbietu uzależniony od sprawności operatora 

Prasa jest niezwykle prosta w obsłudze.

Fastbind Presso™

Symetryczne, głębokie, gładkie żłobienia grzbietu...

Informacje o produkcie aktualne na miesiąc czerwiec 2010 – 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

Przedstawiciel w Polsce: TOMACO-INTRO
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