
• твърди корици на книги
•  корици за фотоалбуми
• кутии за CD/DVD/Blue-ray
• класьори с рингове
• клипбордове и пр.

Всестранно биговане на:

Фастбайнд Кейсматик Н32 L
Устройство за направа на всякакви видове подвързии

За професионално направени твърди корици и кутии
Включва автоматичната функция за подгъване на краищата на корицата
За направата на корици до СРА3+ формат
Финландски дизайн и функционалност

за твърди корици по поръчка  •
осветен плот с водачи  •
вакуумно придържане  •

автм. прегъване на обвивката •

Универсално устройство

3030

Многофункционален пулт за направата на твърди корици

КЕЙСМАТИК  Н32 L



 С авангардния Фастбайнд Кейсматик Н32L вие можете да създавате 
професионално направени подвързии от почти всякакъв формат и материя за 
минути.
 Вие можете да си представите, оформите и направите подвързията на 
вашите мечти. Само следвайте лесните стъпки за работа с вашия  Кейсматик Н
32L, за да направите реалната корица. Възможните варианти са неограничени. 
Това е идеално решение за копирните центрове, фотостудията, издателствата, 
рекламните агенции и т.н. Оборудван с всичко необходимо за начална работа, 
това настолно устройство ще пасне чудесно на бизнеса ви.

Офис: София - 1407, ул. “Беломорски проход” №66, 2 / А / 7
Демонстрационна зала: София - 1113, ул. “Николай Хайтов” №12, Бизнес център “Изток”, партер
Телефони: (02) 962 79 74, (087) 89 82 89 0; Скайп: langri_ltd; Е-поща: info@langri.eu; Уеб: www.langri.eu

национален център за следпечатни решения

Фастбайнд Кейсматик Н32 L

Безлимитни възможности за работа

Конструкция за постигане на високо качество
 Фастбайнд Кейсматик Н32L има нарочно опростена здрава 
конструкция, за да елиминира до минимум всякакви технически препятствия и 
за да ви гарантира дълъг период от време на безаварийност. Начинът на 
позициониране на медията ви позволява бързо и правилно да направите всяка 
една корица. По време на работа обвивката на корицата вакуумно се придържа, 
за да не мърда, а осветеният плот ви позволява правилно да я поставите. Ако 
искате да работите с непрозиращи материали, като кожа например, 
допълнително предлагаме странични позициониращи водачи за тях.

Широка гама от допълнителни приспособления
 Вие можете да оборудвате Кейсматик Н32L  с широк диапазон от 
допълнителни приставки. Специалната гилотина за рязане на ъгли (опция) ви 
помага лесно и бързо да ги изравните и уеднаквите. Можете да регулирате 
дебелината на гръбчето на с различни водачи (предлагаме 3, 8, 10, 12, 14 и 16 мм 
дебелина). Страничният и заден водачи ви помагат при корици от кожа, 
книговинил или друг непрозрачен материал. Всичко е с цел да можете да 
правите бързо и без грешка от единични бройки до малки/средни тиражи.
 Фастбайнд ви предлага и всякакви необходими консумативи за вашето 
производство на твърди корици като: кожи, форзаци, мукави, картони и пр. ...

Вграденият механизъм за подгъване/обръщане на
обличащата медия може да се регулира според
дебелината на мукавата.

Много бърза смяна на дебелината на 
позициониращите водачи

Постоянни пасери за тънки или дебели материали

С помощта на Фастбайнд Фотомаунт Ф42 вие сами
можете да създавате красиви и професионално
изглеждащи фотоалбуми. Готовите албуми се 
отварят на невероятните 180 градуса.

Фастбайнд Бокстер Дуо™ може да се комбинира с
Кейсматик Н32L, за да правите най-добрите 
книги с твърди корици, фотоалбуми или рекламни
материали.

С машината за термоподвързване Фастбайнд Елит
всеки един би могъл да подвърже книги или други
печатни материали с професионално качество.

Технически характеристики

 

 x 12˝

8 мм позициониращи водачи са включени в комплекта. 
Доп. аксесоари: страничен и заден водачи, гилотина за рязане на ъгли

740 x 370 мм 29.1˝  x 14.5˝

700 x 330 мм 28.3˝  x 13˝

*  330 x 330 x 40 мм 13˝  x 13˝ x 1.57˝

700 мм 27.5˝

до 5 мм до 0.20˝

220  –240 V 110  –120 V

50  – 60 Hz / 1 A 50  – 60 Hz / 1 A

550 x 840 x 200 мм 21,7˝  x 33,1˝x 7.9˝

650 x 940 x 310 мм 25.5˝  x 37.4˝

28/37 кг 66/75 lbs

CE

* Това е примерно, защото макс. размер зависи от размера на гръбчето на корицата.
  

Системата Фастбайнд Кейсматик ™ е патентована.
 

Макс. печатна площ (Ш х Д)

Макс. размер на корицата (отворена)

Макс. размер на корицата (затворена)

Макс. сгъната дължина

Дебелина на мукавата / картона

Напрежение 

Честота / макс. ток

Габарити на машината (Ш х Д х В)

Габарити на опаковката (Ш х Д х В)

Тегло - нето / бруто

Сертификати

Информация към март 2015 г, възможни са промени и подобрения без предизвестие.

Съвместим с всички други устройства Фастбайнд, а и не само с тях.


