
Uniwersalna maszyna klejąca

    Fastbind secura™

Secura™
Perfekcyjna maszyna klejąca

Wielofunkcyjny system oprawy
Maksymalny format oprawy A4+
Prosta w obsłudze
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
Unikalna, obrotowa metoda oprawy Fastbind zastosowana w maszynie Secura pozwala 
na jej wszechstronne wykorzystanie w zakresie wykonywania opraw w miękką i twardą 
okładkę, w grzbietowe taśmy samoprzylepne, a także w produkcji bloczków z kartkami do 
wydzierania. Końcowym efektem pracy z maszyną jest zawsze doskonale ukształtowany, 
prostokątny, mocny, a jednocześnie elastyczny grzbiet oprawy.

Prosta w obsłudze
Jest prosta w użytkowaniu tak jak biurowa kopiarka. Każdy może perfekcyjnie oprawić 
książki, raporty, itp. w ciągu minuty. Maszyna nie wymaga żadnych regulacji przy 
zmianie formatu i grubości oprawianej publikacji. Może wykonać oprawy o grubości od 
2 do 400 kartek.

Kompaktowa i w pełni funkcjonalna
Nasza maszyna doskonale wkomponuje się w Twoją przestrzeń roboczą. Pracuje 
bezwonnie i bezgłośnie. Cechy te nie są uzyskane kosztem utraty innych zalet maszyny - 
jest wytrzymała, niezawodna i będzie pracować wydajnie przez wiele lat.

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

Wydajność: książek / godz. * do 180

Min. / maks. grubość oprawy 0.1–40 mm

Maks. długość klejonego grzbietu do 320 mm

Maks. szerokość książki do 235 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.) 66 x 37 x 43 cm

Wymiary opakowania (szer./dł./wys.) 71 x 41 x 51 cm

Waga netto / brutto 28/31 kg

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

Bezpieczna konstrukcja. Zapewnia bezwonność.

Moduł docinający okładkę (opcjonalny).

Akcesoria opcjonalne

Fastbind secura™

Secura jest kompaktowa

Zestaw narzędzi do twardych okładek

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

 
Moduł docinający okładkę

Opcjonalny moduł docinający okładkę jest bardzo prosty w użyciu oraz eliminuje 
konieczność stosowania dodatkowej, nieporęcznej gilotyny. Wystarczy wsunąć nadmiar 
okładki w slot, oprzeć blok książki o szynę, a następnie pociągnąć za uchwyt noża 
rolkowego przesuwając go wzdłuż książki aby uzyskać perfekcyjnie dociętą okładkę.
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Informacje o produkcie aktualne na miesiąc październik 2008 – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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