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С повече от 30 години опит, компанията Multigraf AG в 
Muri / Швейцария е надежден партньор за всички 
амбициозни компании работещи в сферата на поли-
графията и търсещи високо качество и представлява 
надеждно решение за всички потребители.
Няколко десетилетна традиция гарантира най-високо 
качество при обработката на хартия. Редицата ни от 
първокласни продукти съчетават максимална гъвка-
вост с максимална модулност.
Нашият опит означава, че Multigraf AG е вашият идеа-
лен партньор.



БИГОВАНЕ И СГЪВАНЕ
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Eurofold 435SA Foldmaster 400STA

МАШИНИ ЗА СГЪВАНЕ НА ХАРТИЯ
МОДУЛНА СИСТЕМА НА МАШИНА ЗА СГЪВАНЕ
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Описание

Eurofold 235STA + 235KA
(Вариант с кръстосано прегъване)

Multigraf последователно се фокусира върху 
модулния дизайн на гамата машина за сгъване. 
Те могат да бъдат оборудвани с всички модули 
"от нулата" с конвенционални ръчно сгъваеми 
касети или по-просто основно оборудване. 
Ако потребителят се нуждае от промяна, 
съществуващите машини могат лесно да бъдат 
разширени и адаптирани, за да съответстват 
на новите обстоятелства.

МАШИНИ ЗА СГЪВАНЕ

40-
240
гр./м2

500
листа/мин.

скорост
A6 -
A3+

ОпцииХарактеристики
Фрикционно захранващо устройство
Подаваща устройство за купчина
Захранващо подаващо устройство
Касети за сгъване 
(ръчни или електронни)
Устройство за кръстосано прегъване

 Захранващо подаващо устройство /
подаване от висока купчина

 2 или 4 модулни касети  
(ръчни или електронни)

 От A6 до A3+ формати
 Могат да бъдат комбинирани за 

формиране на блокове с странично 
сгъване или за други специални приложения.

 Универсални и разширяеми



TOUCHLINE CF375
БИГОВАНЕ И СГЪВАНЕ В ЕДНА ЗАДАЧА.
ВЕЧЕ И С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И НА «МИСТРАЛ» ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО 

Характеристики Опции

Чувствителен на допир екран

Поточно подаване
Разширителен плот
За по-ниското ниво на изхода 
е налице допълнително устройство 
за перфориране онлайн

Автоматично програмиране
 6 типа стандартно сгъване
 Стифиращ модул
 Надежден транспортиране на хартия
 Захранващо подаващо устройство
 Универсални и разширяеми

Touchline CF375

Описание

Видове гънки

CF375 CF375 с PFM (листоподаващо устройство за голям обем)
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CF375 с PFM: Размер на хартията
370 x 660 мм / 370 x 1050 мм 

105 x

Мин.
Размер

148 мм
375 x

Макс.
Размер

1050 мм

80-
400
гр./м2

5000
листа/мин.

скорост

Видове
сгъване

Генерацията Touchline осигурява по-голяма гъвкавост и автоматизация
отколкото всеки друг продукт от неговия клас. Multigraf представя 
уникалната система Swing-Bar™, която предотвратява счупването на 
хартиените влакна по време на процеса на биговане.
Друга уникална характеристика на Touchline CF375 е напълно автоматич-
ната настройка на дълбочината на биговане с различни жлебове. 
Устройството за сгъване използва патентованата система Pro-Knife™ на 
Multigraf, която гарантира перфектен процес на сгъване дори при по-дебе-
ли продукти. Машината обработва до 5000 листа с размер A4 на час, 
независимо от броя гънки и бигове.



БИГОВАНЕ, ПЕРФОРИРАНЕ
И СГЪВАНЕ
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Описание
Touchline C375 Plus е нещо повече от машина за биговане. Като част от семейството на 
Мултиграф, нейната употреба може да бъде разширена и то без да се простира само 
върху обработката на хартията и/или картонената опаковка. Touchline C375 Plus може 
да се комбинира с устройството за сгъване на медии - TF375 и по този начин да се 
разшири вашата сфера на работа, защото така се формира напълно интегрирана 
машина за биговане и сгъване. Няма никакви процедури за ръчно настройване на 
машината за биговане C375 Plus. Височината на заредената в тавата купчина с хартия 
се установява автоматично, като се използва безконтактно засичане. Чрез сензорен 
екран, дебелината на биговетене се напасва с плътността на хартията, която се 
използва, без да е необходима ръчна намеса. Инструментът за биговане може да се 
сменя лесно само за секунди. Може да се обработват медии с плътност до 400 гр/м2.

Вакуумно засмукване
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TOUCHLINE C375 PLUS
НОВО ИЗМЕРЕНИЕ В БИГОВАНЕТО

Touchline C375 Plus

105 x

Мин.
Размер

148 мм
375 x

Макс.
Размер

1050 мм

80-
400
гр./м2

5000
листа/мин.

скорост

Описание Характеристики
Вложените инструменти се индетифи-
цират по електронен път и необходи-
мото налягане, за да функционират се 
регулират автоматично.

Лесно опериране с машината чрез 
менюто. Всички важни настройки 
могат да се направят централно, 
директно чрез чувствителният на 
допир екран.
По време на производство, всички 
модели са оборудвани с автоматичен, 
ергономичен контролен панел.
Професионалната система за насочва-
не с ултразвук гарантира висока 
надеждност по време на работа.



TOUCHLINE CP375 MONO
НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА БИГОВАНЕТО И ПЕРФОРИРАНЕТО.
ВЕЧЕ И С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И НА «МИСТРАЛ» ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО 

Инструмент за перфориране и биговане
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CP375 MONO CP375 MONO  с PFM (листоподаващо устройство за голям обем)

Touchline CP375 MONO

Принципни възможности

БИГОВАНЕ/СГЪВАНЕ

ПЕРФОРАЦИЯ

CP375 MONO с PFM: Размер на хартията
370 x 660 мм / 370 x 1050 мм 

105 x

Мин.
Размер

148 мм
375 x

Макс.
Размер

1050 мм

80-
400
гр./м2

5000
листа/мин.

скорост

Този машина за перфориране (стандартна и стоп перфорация, надлъжна и/или кръстосана) и 
професионално биговане - Touchline CP375 MONO, отговаря на дългогодишните изисквания на 
графичната индустрия за качество и ефективност. Смяната на инструментите за работа е лесно, 
благодарение на патентованото, напълно автоматизирано променящо се устройство. Вложените 
инструменти се индетифицират по електронен път, като необходимото налягане се регулира автома-
тично. Допълнителните инструменти към машината се съхраняват в специално проектираните места 
за поставяне. 
За надлъжна перфорация CP375 MONO може да бъде оборудвана с до четири перфориращи глави, 
които се командват самостоятелно една от друга. Оперирането става чрез сензорен екран. Ваучери-
те, купоните, билетите, листовките, каталозите и много други изделия могат бързо да бъдат произве-
дени с качеството на офсетовото печатане - независимо дали става въпрос за малки печатни издания 
или големи тиражи.

Описание Характеристики
Лесно опериране с машината чрез 
менюто. Всички важни настройки 
могат да се направят централно, 
директно чрез чувствителният на 
допир екран.
По време на производство, всички 
модели са оборудвани с автоматичен, 
ергономичен контролен панел.
Професионалната система за насочва-
не с ултразвук гарантира висока 
надеждност по време на работа.

Вложените инструменти се индетифи-
цират по електронен път и необходи-
мото налягане, за да функционират се 
регулират автоматично. Допълнител-
ните инструменти се съхраняват в 
специално проектирани места.
За надлъжна перфорация CP375 
MONO може да бъде оборудвана с до 
четири перфориращи глави. 
Управляват се през чувствителния на 
допир екран.



Това е професионална система за: стандартна и стоп перфорация, надлъжна и/или кръстосана;  и/или 
професионално биговане - Touchline CP375 DUO. Биговането може да бъде двустранно (негатив и 
позитив). Смяната на инструментите за работа е лесно, благодарение на патентованото, напълно 
автоматизирано променящо се устройство. Вложените инструменти се индетифицират по електро-
нен път, като необходимото налягане се регулира автоматично. Допълнителните инструменти към 
машината се съхраняват в специално проектираните места за поставяне. 

За извършването на надлъжна перфорация, CP375 DUO може да бъде оборудвана с до четири 
перфориращи глави, които се командват самостоятелно една от друга. Оперирането става чрез 
сензорен екран, разбираем за всеки оператор, защото е програмирането на операциите става чрез 
натискането на пиктограми, за да се избегне затруднението при ползването на не-български език за 
работа.

Описание Характеристики
Лесно опериране с машината чрез 
менюто. Всички важни настройки 
могат да се направят централно, 
директно чрез чувствителният на 
допир екран.
По време на производство, всички 
модели са оборудвани с автоматичен, 
ергономичен контролен панел.
Професионалната система за насочва-
не с ултразвук гарантира висока 
надеждност по време на работа.

Вложените инструменти се индетифи-
цират по електронен път и необходи-
мото налягане, за да функционират се 
регулират автоматично. Допълнител-
ните инструменти се съхраняват в 
специално проектирани места.
За надлъжна перфорация CP375 
MONO може да бъде оборудвана с до 
четири перфориращи глави. 
Управляват се през чувствителния на 
допир екран.

Touchline CP375 DUO

Принципни възможности

БИГОВАНЕ/СГЪВАНЕ

ПЕРФОРАЦИЯ

CP375 DUO с PFM: Размер на хартията
370 x 660 мм / 370 x 1050 мм 

105 x

Мин.
Размер

148 мм
375 x

Макс.
Размер

1050 мм

80-
400
гр./м2

5000
листа/мин.

скорост

Странична направляваща система
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TOUCHLINE CP375 DUO

CP375 DUO CP375 DUO  с PFM (листоподаващо устройство за голям обем)

НОВО ИЗМЕРЕНИЕ НА БИГОВАНЕТО И ПЕРФОРИРАНЕТО.
ВЕЧЕ И С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И НА «МИСТРАЛ» ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО 



Touchline CP375 DUO и TF375

Стоп перфорация в двете посоки (напреч-
на и надлъжна)е една от основните 
характеристики на TOUCHLINE CP375 DUO. 
В комбинация с машината за сгъване на 
хартия и картони TOUCHLINE TF375, CP375 
DUO може лесно да изпълнява още 
по-комплексни задачи/поръчки и то с 
едно минаване: стоп перфорация и в 
двете посоки, осигурявайки заедно с това 
и биговане, и сгъване, което е впечатлява-
що и ефективно.

Описание Характеристики
Лесно опериране с машината чрез 
менюто. Всички важни настройки 
могат да се направят централно, 
директно чрез чувствителният на 
допир екран.
По време на производство, всички 
модели са оборудвани с автоматичен, 
ергономичен контролен панел.
Професионалната система за насочва-
не с ултразвук гарантира висока 
надеждност по време на работа.

Вложените инструменти се индетифи-
цират по електронен път и необходи-
мото налягане, за да функционират се 
регулират автоматично. Допълнител-
ните инструменти се съхраняват в 
специално проектирани места.
За надлъжна перфорация CP375 DUO
може да бъде оборудвана с до четири 
перфориращи глави. Управляват се 
през чувствителния на допир екран 
индивидуално и заедно.

TOUCHLINE CP375 DUO и TF375
НОВО ИЗМЕРЕНИЕ ПРИ ПЕРФОРИРАНЕ, БИГОВАНЕ И СГЪВАНЕ.
СПОСОБНОСТ ДА ИЗВЪРШВАТ ДО 4 ОПЕРАЦИИ С ЕДНО МИНАВАНЕ 

Две напречни позиции на инструмента
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Примерни възможности

БИГОВАНЕ/СГЪВАНЕ

ПЕРФОРАЦИЯ

CP375 DUO и TF375 с PFM: Размер на хартията
370 x 660 мм / 370 x 1050 мм 

105 x

Мин.
Размер

148 мм
375 x

Макс.
Размер

1050 мм

80-
400
гр./м2

до 4
задачи 
наведнъж

5000
листа/мин.

скорост

Видове гънки



Touchline CP375 DUO и TF375

Стоп перфорация в двете посоки (напреч-
на и надлъжна) е една от основните 
характеристики на TOUCHLINE CP375 DUO. 
В комбинация с машината за сгъване и 
биговане на хартия и картони TOUCHLINE 
TСF375, CP375 DUO може лесно да 
изпълнява още по-комплексни задачи / 
поръчки и то с едно минаване: стоп 
перфорация и в двете посоки, осигурявай-
ки заедно с това и биговане, и сгъване, 
което е впечатляващо и ефективно.

Описание Характеристики
Лесно опериране с машината чрез 
менюто. Всички важни настройки 
могат да се направят централно, 
директно чрез чувствителният на 
допир екран.
По време на производство, всички 
модели са оборудвани с автоматичен, 
ергономичен контролен панел.
Професионалната система за насочва-
не с ултразвук гарантира висока 
надеждност по време на работа.

Вложените инструменти се индетифи-
цират по електронен път и необходи-
мото налягане, за да функционират се 
регулират автоматично. Допълнител-
ните инструменти се съхраняват в 
специално проектирани места.
За надлъжна перфорация CP375 DUO
може да бъде оборудвана с до четири 
перфориращи глави. Управляват се 
през чувствителния на допир екран.

TOUCHLINE CP375 DUO AND TCF375
НОВО ИЗМЕРЕНИЕ ПРИ ПЕРФОРИРАНЕ, БИГОВАНЕ И СГЪВАНЕ.
СПОСОБНОСТ ДА ИЗВЪРШВАТ ДО 4 ОПЕРАЦИИ С ЕДНО МИНАВАНЕ 

Работа с натискането на 1 бутон
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Примерни възможности

БИГОВАНЕ/СГЪВАНЕ

ПЕРФОРАЦИЯ

CP375 DUO и TСF375 с PFM: Размер на хартията
370 x 660 мм / 370 x 1050 мм 

105 x

Мин.
Размер

148 мм
375 x

Макс.
Размер

1050 мм

80-
400
гр./м2

до 5
задачи 
наведнъж

5000
листа/мин.

скорост

Видове гънки
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РЯЗАНЕ, ПЕРФОРИРАНЕ
И БИГОВАНЕ
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CPC375 с листоподаващото устройство, модел 
«Мистрал» (Pile feeder «Mistral» или PFM), е 
оборудвана с вакуумен конвейер, чрез който 
листата се подават от него или от печатната 
преса.
Максималният размер на листа е 370 x 850 мм.

TOUCHLINE CPC375 е машина за 4-странно 
рязане, биговане и перфориране, предназна-
чена за използване в графичната индустрия, 
която може да обрязва и бигова медии с 
плътност от 80 до 400 гр/м2 и в зависимост от 
свойствата на хартията да перфорира медии с 
плътност до 300 гр/м2. Основните функции на 
CPC375 включват: разрязване и напречно 
рязане; професионално кръстосано биговане 
(позитив и негатив); както и перфорация 
(времева и непрекъсната).

Описание Характеристики
Основните функции на CPC375 включват: 
разрязване и напречно рязане; 
професионално кръстосано биговане 
(позитив и негатив); както и перфора-
ция (времева и непрекъсната).
Използваните инструменти се откриват 
по електронен път и необходимото 
налягане се настройва автоматично. С 
два държача за инструменти и режещ 
блок, CPC375 дава възможност за 
перфориране, прегъване и рязане само 
с едно преминаване на медията.

За надлъжна перфорация CPС375 
може да бъде оборудвана с до четири 
перфориращи глави. Управляват се 
през чувствителния на допир екран 
индивидуално и заедно.
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TOUCHLINE CPC375  С ЛИСТОПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО «МИСТРАЛ»
НОВО ИЗМЕРЕНИЕ В РЯЗАНЕТО, ПЕРФОРИРАНЕТО И БИГОВАНЕТО

Кошче за хартиени отпадъци,
които допълнително се нарязват,

за да се поберат в коша.

Touchline CPC375 с PFM

105 x

Мин.
Размер

148 мм
370 x

Макс.
Размер

850 мм

80-
400
гр./м2

5000
листа/мин.

скорост

НАПРЕЧНО
РЯЗАНЕ

РЯЗАНЕ ЦЕНТРИРАНО
РЯЗАНЕ ПО 2

(SRA3 = 4x A5)

Примерни възможности

ДИСКОВА
ПЕРФОРАЦИЯ

КРЪСТОСАНА
ПЕРФОРАЦИЯ

БИГОВАНЕ
ПОЗИТИВ

БИГОВАНЕ
НЕГАТИВ



TOUCHLINE CPC375  ON-LINE
НОВО ИЗМЕРЕНИЕ В РЯЗАНЕТО, ПЕРФОРИРАНЕТО И БИГОВАНЕТО

CPC375 с листоподаващото устройство, модел 
«Мистрал» (Pile feeder «Mistral» или PFM), е 
оборудвана с вакуумен конвейер, чрез който 
листата се подават от него или от печатната 
преса.
Максималният размер на листа е 370 x 850 мм.

TOUCHLINE CPC375 е машина за 4-странно 
рязане, биговане и перфориране, предназна-
чена за използване в графичната индустрия, 
която може да обрязва и бигова медии с 
плътност от 80 до 400 гр/м2 и в зависимост от 
свойствата на хартията да перфорира медии с 
плътност до 300 гр/м2. Основните функции на 
CPC375 включват: разрязване и напречно 
рязане; професионално кръстосано биговане 
(позитив и негатив); както и перфорация 
(времева и непрекъсната).

Описание Характеристики
Основните функции на CPC375 включват: 
разрязване и напречно рязане; 
професионално кръстосано биговане 
(позитив и негатив); както и перфора-
ция (времева и непрекъсната).
Използваните инструменти се откриват 
по електронен път и необходимото 
налягане се настройва автоматично. С 
два държача за инструменти и режещ 
блок, CPC375 дава възможност за 
перфориране, прегъване и рязане само 
с едно преминаване на медията.

За надлъжна перфорация CPС375 
може да бъде оборудвана с до четири 
перфориращи глави. Управляват се 
през чувствителния на допир екран 
индивидуално и заедно.

Touchline CPC375 ON-LINE

105 x

Мин.
Размер

148 мм
370 x

Макс.
Размер

850 мм

80-
400
гр./м2

5000
листа/мин.

скорост

НАПРЕЧНО
РЯЗАНЕ

РЯЗАНЕ ЦЕНТРИРАНО
РЯЗАНЕ ПО 2

(SRA3 = 4x A5)

Примерни възможности

ДИСКОВА
ПЕРФОРАЦИЯ

КРЪСТОСАНА
ПЕРФОРАЦИЯ

БИГОВАНЕ
ПОЗИТИВ

БИГОВАНЕ
НЕГАТИВ

19

CPC375 Online Цифрово печатаща система
(марката на принтера няма никакво значение,
може да бъде Xerox, Кonica-Minolta, Epson и пр.)
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ПРОИЗВОДИТЕЛ НА OEM 
- ОРИГИНАЛНО ОБОРУДВАНЕ
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Мистрал - най-новата разработка на             
Multigraf за подаващо устройство за високи 
купчини с хартия, която работи плавно чрез 
система от подаващи ремъци. Важно е да се 
отбележи, че тук не е необходим въздушен 
компресор за въздух под налягане.
Машината работи изключително тихо, като 
генерира почти никаква топлина (благодаре-
ние на ниската си консумация на енергия), и е 
много икономична.

Mistral Feeder 52 може да бъде оборудван с 
тава със страничен регистър, за да подава 
напълно регистрирани / отразени медии към 
произволно устройство за довършителни 
работи: като такова за лакиране, голд-печат, 
щанцоване, ламиниране и пр. 

Mistral Feeder 52 може да бъде оборудван с 
директен ролков трансфер за подаване на 
продукти без регистрация към всякакви  
устройства/машини за довършвителни 
процеси (лакиране, голд-печат, щанцоване, 
ламиниране, пакетиране и пр.).

Описание Опции

ЛИСТОПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО МОДЕЛ «МИСТРАЛ» (Pile Feeder Mistral - PFM)
ВАКУУМНО-ВЪЗДУШНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ВИСОКИ КУПЧИНИ ХАРТИЯ С ПЛАВНО ПОДАВАЩА СИСТЕМА ЧРЕЗ РЕМЪЦИ
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Маса със страничен регустър Директен трансфер чрез валяк

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (само някои основни)

Размер на медията 520 x 750 мм, като опция  може и до 1050 мм
148 x 210 мм (A5 мин. размер на медията)

Плътност на медията от 65 до 500 гр./м2 - в зависимост от субстрата (дори пощенски пликове)

Височина на купчината 660 mm

Захраване 100 - 240 VAC / 50-60 HZ

Скорост 8000 листа за час  или 45 метра /минута - в зависимост от задачата
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ЛИСТОПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО МОДЕЛ «PFA» (Pile Feeder A- PFA)

УНИВЕРСАЛНО УСТРОЙСТВО, КОЕТО Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ЗАХРАНИ С МЕДИИ (С РАЗЛИЧНА ПЛЪТНОСТ И КАЧЕСТВА) ДРУГА МАШИНА

PFA гамата е серия от универсални листопо-
даващи устройства, способни да подават лист 
хартия с различни качества от заредената 
купчина до всяка друга машина. Листът се 
подава от горната част на купчината с 
помощта на вакуумен барабан. За перфектно 
разделяне на листата всички захранващи 
устройства се доставят стандартно с предна 
въздушна струя.

За точна употреба са налични различни маси 
със страничен регистър, които могат да 
подават напълно регистрирани един по един 
всеки лист хартия към устройство за 
довършителни работи: например като такова 
за лакиране, голд-печат, щанцоване, ламини-
ране и пр. 

PFA захранващите устройства могат да бъдат 
снабдени с ролки за директно прехвърляне 
на изделия без регистрация в довършително-
то устройство.

По желание могат да се използват колички (за 
пренос на хария) за промишлена употреба, за 
да се извозва хартията извън машината. 
Предлагани колички за ширина на подаване 
на хартията: 520 мм (PFA-52) и 750 мм  (PFA-75).

Предлагат се опционални маси, със странична  
регистрация от лявата страна или от дясната 
страна, и с дължина на листа с регистрация до 
1050 мм.

Описание Опции

Със страничен регистър Директен пренос чрез валяци

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (само някои основни)

PFA-52 PFA-75

Мин. 120 x 120 мм
Макс. 520 x 750 мм

Мин. 120 x 120 мм
Макс. 750 x 1000 м

Плътност 
на медията

Височина 
на купчината

660 mm 660 mm 

Power supply 100 - 240 VAC, 50-60 HZ 100 - 240 VAC, 50-60 HZ

Размер 
на медията

Модел

от 60 до 500 гр./м2 
в зависимост от субстрата

от 60 до 500 гр./м2 
в зависимост от субстрата



ЛИСТОПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО МОДЕЛ «TOUCHLINE»
УСТРОЙСТОВОТО РАБОТИ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЯТА НА ВАКУУМНИТЕ РЕМЪЦИ И ТОЧКОВИЯ ВЪЗДУШЕН КОНТРОЛ,
ЗА ДА ПРАВИ ПЕРФЕКТНОТО ОТДЕЛЯНЕ НА ЗАРЕДЕНИТЕ В ТАВАТА МЕДИИ
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Листоподаващо устройство 
със стойка

Листоподаващо устройство 
без стойка

Подаващото устройство използва технологи-
ята на вакуумните ленти, както и точков 
въздушен контрол за перфектното разделяне 
на листата. Не е необходима допълнителен 
компресор за въздух, което води до намалява-
не на шума в помещението за работа. 
Максималният размер на листа е 375 x 1050 
мм (с разширителен плот). Стандартно 
устройството се доставя със сензорен и 
ултразвуков детектор за избягване на двойно 
подаване на листат.

Описание
Предлага се с възможност за регулиране на 
височината.

Опции ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (само някои основни)

Размер на медията Мин. 105 х 148 мм
Макс. 375 х 650 или като опция  може и до 1050 мм

Плътност на медията Oт 80 до 400 гр./м2 - в зависимост от качеството на медията

Височина на купчината 180 мм

Подаваща система Система с тих вентилатор с захранващи ремъци, без шумен компресор

Скорост До 8000 листа А4 за час  - в зависимост от задачата



ЗАСМУКВАЩО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО MSF-52 / MSF-35
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МОТОРИЗИРАНО ЗАСМУКВАЩО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО - УНИВЕРСАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ
КЪМ ШИРОКА ГАМА МАШИНИ И/ИЛИ УСТРОЙСТВА

Моторното захранващо подаващо устройство 
на Multigraf е универсално решение за 
подаване на различни материали в широк 
спектър от машини, например машини за 
сгъване, машини за биговане, UV покрития, 
мастилено-струйни принтери, ламинатори, 
щанци и т.н.. Това независимо и самостоятено 
устройство за подаване на медии чрез 
засмукване е напълно моторизирано.

Описание
Предлага се по избор с регулируема по 
височина стойка, предварително избран 
партиден брояч и вакуумна помпа. Вакуумни-
ят барабан осигурява прецизно отделяне на 
листа, докато презареждането на тавата се 
извършва непрекъсваемо.

Опции ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ MSF-52 (само някои основни)

Размер на медията Мин. 80 х 100 мм
Макс. 520 х 750 мм   /  MSF-35: 350 x 650 мм

Плътност на медията От 60 до 300 гр./м2 - в зависимост от качеството на медията

Капацитет на зареждане 50 мм

Скорост До 15 000 листа А4 за час  - в зависимост от задачата



УРЕД ЗА СТИФИРАНЕ PST-52 - РЕШЕНИЕ ЗА ПОТОЧНО СТИФИРАНЕ
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УРЕДЪТ ЗА СТИФИРАНЕ PST-52 Е РЕШЕНИЕ ЗА ПОТОЧНО ВИСОКОКАЧАСТВЕНО СТИФИРАНЕ НА ХАРТИЯ

Multigraf PST-52 - е интегрирано решение за 
подреждане/стифиране на хартия, което 
осигурява висококачествено стифиране на 
листата. PST-52 е оборудван с две лесно 
свалящи се стандартни колички за премества-
не на хартията. След като се напълни с хартия 
до нужното ниво, потребителите просто 
издърпват количката и слагат другата 
(втората) празна количка, продължавайки 
производството. Предлагат се допълнителни 
колички за по-нататъшно подобряване на 
производството.

Описание
PST-52 у е професионално и висококачестве-
но устройство за подреждане  на листа, 
предназначено да подобри цялостната 
работа на фирмаата.

PST манипулаторите се използват главно за 
поемането и подреждането на хартия, картон, 
PVC листове, щамповани листове и др. 
излизащи от машини като ламинатори, 
мастиленоструйни принтери и други цифрови 
печатни устройства.

Устройството за стифиране PST има модулен 
дизайн. Той може да бъде оборудван с 
основен фидер за стандартни приложения, 
едно след друго.

Опции ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ PST-52 (само някои основни)

Размер на медията Мин. 120х 120 мм
Макс. 520 х 750 мм   /  MSF-35: 350 x 650 мм

Плътност на медията От 60 до 500 гр./м2 - в зависимост от качеството на медията

Височина на купчината 600 мм

Колички за хартията стандартно, 2 броя

Скорост 5 - 150 метра в мин.  и 2 зависимост от конфигурацията

Височина на подаване на хартията 870 / 950 / 1050 мм



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ PST-52 (само някои основни)

Размер на медията Мин. 120х 120 мм
Макс. 520 х 750 мм   /  MSF-35: 350 x 650 мм

Плътност на медията От 60 до 500 гр./м2 - в зависимост от качеството на медията

Височина на купчината 600 мм

Колички за хартията стандартно, 2 броя

Скорост 5 - 150 метра в мин.  и 2 зависимост от конфигурацията

Височина на подаване на хартията 870 / 950 / 1050 мм

УРЕД ЗА СТИФИРАНЕ PST-52 - УНИВЕРСАЛНА СИСТЕМА ЗА СТИФИРАНЕ
PST-52 Е УНИВЕРСАЛНА СИСТЕМА ЗА СТИФИРАНЕ, СВЪРЗАНА ОНЛАЙН ДО РАЗЛИЧНИ МАШИНИ
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Multigraf PST-52 стифираща система е универ-
сална система за подреждане, която се 
свързва онлайн към различни машини, за да 
оптимизира изходния им капацитет.
Стифиторът може да получава листата или 
индивидуално (един по един), или доставени 
върху захранващ конвейер, за да ги подрежда 
в точна хартиена купчина. Тази купчина се 
поставя върху количка, която може да бъде 
извадена от PST-52, след като е пълна. 
Устройството е оборудвано с две лесно 
свалящи се стандартни колички за стифиране 
на хартия.

Описание
PST манипулаторите се използват главно за 
поемането и подреждането на хартия, картон, 
PVC листове, щамповани листове и др. 
излизащи от машини като ламинатори, 
мастиленоструйни принтери и други цифрови 
печатни устройства.

За по-промишлена употреба е наличен 
удължен конвейер. Това ви позволява да 
събирате хартията обрязана и излизаща от 
много бърз финишер или тример. В системата 
има включена и възможност за централно 
подравняване. 

Опции



XXX
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ТРАНСПОРТЬОР ЗА ДОСТАВКА НА ПОТОКА (от хартия) A-25

A-25 с кръстосани крака A-25 с регулируема височина на стойката

A-25 с кръстосани крака A-25 с регулируема височина на стойката A-25 с кръстосани крака и удължаване на краката

Ширина на доставката 340 мм 340 мм 340 мм

Дължина на доставката 1100 мм 1100 мм 1100 мм

Регулиране на височината 340 - 900 мм 570 - 900 мм 350 - 1040 мм

Диагонално регулиране да не да

Скорост 1.5 - 15.5 м / мин. 1.5 - 15.5 м / мин. 1.5 - 15.5 м / мин.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (само някои основни)

A-25 Е ТРАНСПОРТЬОР ЗА АВТОМАТИЧНА ДОСТАВКА НА ПОТОКА

А-25 е система за автоматично подаване на 
потока от листа. Тя е оборудвана с датчик за: 
откриване на листа и съответно за спиране 
и/или пускане на движението; регулиране на 
скоростта. Стойката се регулира на височина. 
A-25 е перфектното и рентабилно изходно 
устройство за единични листове. Изделието е 
снабдено с 2 захващащи ролки и 2 колана.

Предлагат се две версии на стойки. Или с 
ножичен дизайн или с многофункционална 
стойка.

Описание



ТРАНСПОРТЬОР С АВТОМАТИЧНО ПОТОЧНО ДОСТАВЯНЕ ASD-52
ASD-52 Е ТРАНСПОРТЬОР С АВТОМАТИЧЕН БЛОК ЗА ДОСТАВКА НА ПОТОКА ХАРТИЯ
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Ширина на доставката 520 мм

Дължина на доставката 1100 мм

Диапазон на регулиране 570 - 900 мм

Захранване 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Скорост регулируема, 1.5 - 15.5 м./мин.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (само някои основни)
ASD-52 е модул за автоматично 
подаване на потока с хартия. Той е 
оборудван с датчик за откриване на 
листа, за спиране и движение, 
регулиране на скоростта и стойка с 
регулируема височина.

ASD-52 е идеално и икономично 
устройство за производство на два 
листа. Устройството за траснпорти-
ране е снабдено с 4 фиксиращи 
ролки, както и с 4 ленти за движение. 
Монтирано е на стойка с многосте-
пенно регулиране.

Описание
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ТРАНСПОРТЬОР СЪС 
СТРАНИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ
ПОЗВОЛЯВА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ПРЕМИНАВАЩАТА МЕДИЯ
ПОД ОПРЕДЕЛЕН ЪГЪЛ

ПОЗВОЛЯВА ПОДРАВНЯВАНЕ ПО ЛЯВА ИЛИ ДЯСНА СТРАНА, 
КАКТО И ПОД ОПРЕДЕЛЕН ЪГЪЛ ЗА ПО-ДЕЛИКАТНИ ПОРЪЧКИ

ТРАНСПОРТЬОР С
УНИВЕРСАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Този траснпортьор позволява 
подравняване на листата по 
регулируем ъгъл.

Описание
Предлага се и вариант с  
детекция на двойно подава-
не на медията.

Опции
Тази универсална система с 
ремъчни колани, разполага с 
подравняване на листа отляво 
и отдясно с възможност за 
регулиране на ъгъла на 
движение, което е важно за 
различни деликатни поръчки. 
Дори и директната регистра-
ция може да се регулира в тази 
маса.

Описание
Предлага се и вариант с  
детекция на двойно подава-
не на медията.

Опции

Широчина и дължина

Широчина и дължина

520 x 1050 мм

750 x 1050 мм

Широчина и дължина 520 x 750 мм

Широчина и дължина

Широчина и дължина

520 x 1050 мм

750 x 1050 мм



Решение за стифиращи 
устройства с цел поемането на 
обрязани медии иликато 
транспортираща лента за две 
и нагоре траспортиране.

Описание
Вакуумният ремък е 
независим транспортен модул 
за транспортиране на листове, 
етикети, билети, пликове, 
листовки, ревюта, отворени 
кутии, лепила и т.н.

Транспортьорът включва  в 
себе си гумен ремък с висока 
якост и висок коефициент на 
триене, 4-камерна вентилаци-
онна секция, както и външен 
свързващ вал, позволяващ 
монтирането на нестандартна 
скоростна кутия, например 
стъпков двигател или DC 
двигател.

Описание
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РЕМЪЧЕН ТРАСПОРТЬОР
С ДИРЕКТНО НАСОЧВАНЕ
РЕШЕНИЕ ЗА СТИФИРАЩИ УСТРОЙСТВА, 
КЪДЕТО ИМА НАМАЛЯНЕ НА ФОРМАТА НА МЕДИЯТА

Широчина и дължина

Широчина и дължина

520 x 700 мм с 4 ремъка

750 x 1050 мм с 1 голям ремък

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАКУУМЕН ТРАНСПОРТЬОР
ВАКУУМНИЯТ РЕМЪК Е НЕЗАВИСИМ МОДУЛ 
НА ТРАНСПОРТЬОРА

Широчина и дължина 375 x 1300 мм

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РОЛКОВ ТРАНСПОРТЬОР RC-35
РОЛКОВИЯТ ТРАНСПОРТЬОР СЕ ПРЕДЛАГА С ШИРИНА ОТ 350 MM

Ширточина и дължина 350 x 1000 мм

Широчина на доставяне 350 мм

Дължина на доставянето 1235 мм

Диапазон на регулиране 640 - 1050 мм

Подравняване ляво или дясно

Скорост 12 - 160 м./мин.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (избрани параметри) 
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Ролковият транспортьор се 
предлага с ляво и дясно 
подравняване, и с ширина 350 
мм. Има перфектна регистра-
ция на листата. Той може да се 
използва за различни 
приложения за линейно 
производство (поточна 
линия) или за доставка под 
прав ъгъл в посока наляво или 
надясно.

Ролковият транспортьор 
RC-35 може да бъде адаптиран 
за различни работни места 
благодарение на своята 
променлива скорост и 
регулируема стойка.

Описание



Description Features Options
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