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МОДУЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ 
ЗА ИЗРАБОТКАТА НА КУТИИ / КОРИЦИ 

От  малки до средни тиражи на: твърди корици 
на книги, обложки за фото книги, подвързии за 
книги по поръчка, за производство на дигитал-
но печатани книги, CD кутии, настолни игри, 
пъзели, класьори, клип-бордове и мн. др.
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Darix Evolution Turbo може да работи с ламини-
рани тежкограмажни картони за настолни 
календари или други плътни изделия от картон 
и/или кожа. Машината може да произвежда и 
много специални изделия, като кутии или 
структури с отворени прозорци и крила с макс. 
размер 49 х 90 см. (стандартно изпълнение).

Линията е подходяща, наред с други неща, за 
производството на твърди корици на книги /  
подвързии на фотоалбуми, каширани плоско-
сти с мукава, книги по поръчка с персонализи-
ране, пирамидни календари с твърда основа, 
производство на дигитални книги, CD обложки, 
настолни игрални дъски за социални игри, 
пъзели и панели в различни тиражи.

Интегрираната в машината секция за намазване 
с лепило побира 20 кг и намазва облеклото на 
бъдещата корица/кутия, така че впоследствие 
да се залепи за мукавите (до 7 елемента, стан-
дартно е с 3) на отделните страни. Оборудване-
то позволява и да се кашират (само) медии и със 
лепило на водна основа. Подходящи облекла 
могат да бъдат: цифрово отпечатани листове, 
ламинирани медии, ленени материали или 
пластмасови покрития. Използваното лепило с 
държи здраво дори труден и твърд покриващ 
материал към мукавите (естествена кожа напр.). 
Лепилната секция е с вграден вискозиметър за 
автоматично регулиране на вискозитета на 
лепилото чрез компютъризирана настройка, с 
комплект от лепилен миксер и сензор отчитащ 
нивото на лепилото, както и автоматично пода-
ване на вода за поддържане на вискозитета на 
лепилото по време на работа.

Патентованото прегъване на облеклото на 
корицата от четирите й страни се прави с помо-
щта на специални четки (патент), позволяващо 
на облеклото да обгърне мукавата внимателно 
и плътно. Сгъването е автоматично от четирите 
страни. Притискането на книговезкото тяло се 
извършва автоматично веднага след това. 
Може да се произвеждат изделия с прозорци 
или неправилен външен контур. След като 
тялото е облечено, то се транспортира автома-
тично към събиращата тава. И така отначало. 

Италианската компания SAMED INNOVAZIONI 
srl е специализирана в производството различ-
ни полу- автоматични и напълно автоматични  
машини за довършителна обработка на хартия. 
Компанията разполага с редица патенти и подо-
брения при прозводствените процеси в 
след-печата. 

Darix Evolution Turbo е напълно автоматичнa 
поточна линия за направа на корици или отдел-
ни каширани плоскости. Линията предлага 
високо стандартно ниво и точност/акуратност 
на изработеното. Главното й предидимство се 
явява възможността да се произведе тяло / 
кутия в твърда подвързия само с едно минава-
не през машината. Бързата и лесна пренастрой-
ка на параметрите на формата на поръчката се 
осъществява от компютърозирината система за 
управление на работния процес, без да трябва 
да се използват каквито и да било инструменти. 
За оптимална функциониране на машината се 
изисква напълно минимална квалификация на 
оператора, който може да бъде обучен на 
място.

Предлаганата производителност е със скорост 
1200 корици за час и с обслужване само от 1 
оператор. Повечето настройки се извършват 
автоматично на сензорния екран. Преобразува-
нето отнема само няколко минути. 

Мин. отворен размер 1

Макс. отворен размер на корицата 2 

Широчина на гръбчето 3  

Мин. дебелина на мукавата

Застъпващ покриващ материал

Типове покривни материали

Дебелина на покриващия материал

Обем на контейнера с лепило

Технически характеристики
(Д x В) 19 x 16 см

(Ш x Д) 46 x 90 см

1,5 мм

мин. 15 / макс: 30 мм

мин: 6 / макс: 100 мм

Вискозиметър вграден, компютърно управляем

текстил, лам. хартия, имитация на кожа, PVC, полиуретан

 от 120 до 400 гр/ м²

20 кг. животинско лепило

Производителност мин. 20 бр / мин

Компресор за въздух 6 бара 800 л / ч

Удобен работел стол за оператора вграден и регулируем

Регулиране на дължината на лепилото автоматично от контролния панел

Работа със студено лепило възможно, но само за каширане на медии

Старт - притискане / сензор за корица

Ел. параметри

Габарити на машината

 Тегло, бруто / нето

автоматично / вграден

10 kW; 400 V; 3 фази + G+N 50 / 60Hz

(Ш х Д х В) 230 x 200 x 180 см

1800 / 1700 кг.

1  Възможни са и по-малки размери, ако са заявени предварително при поръчване. 
2  Това са стандартни параметри, при желание могат да  бъдат променени при поръчване.
3  Възможност за работа с различни дебелини на мукавата върху една и съща корица.
Darix Evolution Turbo™ е патентована машина.
 
NB. Производителя постоянно усъвършенства и/или обновява предлаганто оборудване, затова са 
възможни промени в конструкцията, функциите и ценaтa без нарочно предизвестие.
 
Ние се опитваме описанието, снимките и спецификациите на изделията да са напълно 
автентични. За съжаление, поради големия брой артикули, които се предлагат, е неизбежно 
понякога да има грешки или неточности било заради превода или редактирането. Моля да ни 
изивните ако има такова нещо.
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НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛЕД-ПЕЧАТНИ РЕШЕНИЯ

специализиран вносител / сервиз

на оборудване и идеи за следпечат
 

За кореспонденция: София 1407
ул. "Беломорски проход" № 66. 2/А/7
 

Демонстрационна зала: София 1113
ул. "Николай Хайтов" №12
 
Tел.: 02 96 27 97 4; 0 87 89 82 89 0
Е-поща: CONTACT@lLANGRI.EU
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