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Standard
с манивела

Капацитет за

I000
бигования/

микроперфрорации
за час

Капацитет за

3000
бигования/

микроперфрорации
за час

Капацитет за

4000
бигования/

микроперфрорации
за час

 
 

Mini Standard е нашето "входно" предложение за биговане и микро-перфорация,
идеално за малки обемт, спешни поръчки за биговане и микро перфорация.

Обработва до 1000 листа на час Три пъти по-бърза от най-ниския клас ръчни
или активирани с педал биговачкиОбикновена въртяща се дръжка
Лесно се настройва и работиНе се изисква само от ел. захранване
Ниско въздействие върху околната среда

Особености Добавена стойност Особености Добавена стойност Особености Добавена стойност

 
2 Quick-feed

с манивела и
с листоподаващо у-ство

  
 

 

Mini Quick-feed е идеална за фирми, които имат ниски натоварвания за биговане, 
но работят с кратки срокове на изпълнение на поръчките. Въз основа на Mini standard, 
Quick-feed включва уникална система за подаване, която Wи позволява да обработвате 
листовете до три пъти по-бързо.

Обработва до 3000 листа на час Три пъти по-бърза от Mini Standard
Уникален сепаратор за непрекъснато
подаване на хартия

 

Безшумна, работи без компресор

Обикновена въртяща се дръжка

Зарежда среден брой хартия в тавата

Не се изисква само от ел. захранване

Лесно се настройва и работи

Ниско въздействие върху околната среда

 
3 Auto-feed

с ел.  двигател и
с листоподаващо у-ство

Това е следващото ниво на автоматизация - точно за фирми, които изпълняват както 
къси, така и големи обеми от биговане. Просто нагласете инструментите, натиснете 
бутона и ще получите до 4000 листа перфектно биговани цифрово принтирани листа.

Обработва до 3000 листа на час Ненадминато време за обръщане/смяна 
за малки и средни операции.Напълно автоматизирана
Лесно се настройва и работиУникален сепаратор за непрекъснато

подаване на хартия

Зарежда среден брой хартия в тавата

Безшумна, работи без компресор

Еднофазово ел. захранване , 230V

Изключителна гъвкавост при работа 
с различни производствени обеми

 

  
 

 



 

win new business.’

Ian Collins, Colcards

Печатниците са изправени пред две големи трудности, когато дойде време да се 
биговат и перфорират различните видове медии:
(1) забавяне на бързината на производството и (2) напукването е реална заплаха.

 

CreaseStream е едно наградено решение на тези критични производствени проблеми. 
То е толкова лесно, че можете да го овладеете само за 10 минути - постигайки 
безупречно и точно биговане всеки път.

Ефективни Бързи Гъвкави

•  Готови за работа веднага •  Автоматизираното биговане и 
   перфорирането ускоряват 
   производството и намаляват 
   човешката грешка

 
 

 

•  Биговат и перфорира само с
    едно минаване

 

•  Работят с медии 65-350 гр./м2,
   без да ги цепят или лющят

 

•  Перфектни за довършителни
    работи на пластмасови и 
    полипропиленови материали

 •  Поддържат ефективност за 
   всички производствени обеми 
   и видове запаси

 

•  Настройката за работа
   става за по-малко от 2 мин.

 

•  Лесно се постига точност и
   постоянна прецизност
•  Няма нужда от 
   текуща поддръжка

Ускоряват
производството

Намаляват бракаУвеличават
качеството

Всички машини CreaseStream Mini разполагат 
с патентованата ротационна технология - 
разработена от печатари за печатари. 
Нашите меки биговащи ребра леко разтягат
цифровото отпечатаните медии или пластмаси,
за да създадат дълбоко, дефинирана гънка, но 
без да повреждат влакната на хартията

Резултат:
перфектна гънка

без пукнатини
или лющене
на медията

Други ключови функции в 
серията Mini включват:

•  Бърза смяна на медиите:
вграден механизъм за бързо 
превключване от един грамаж
на хартията на друг

 
 
 

•  Точна система за насочване на 
листата за биговане:
Лесно позициониране на
посочените марки върху 
хартията директно пред
биговащите валове

 

 
 

•  Допълнителен инструмент за 
микроперфорация: за да 
можете да биговате и 
перфорирате едновременно

 
 

 
 

Технически характеристики

Минимален формат на медията (Ш х Д) 80 x 120 мм

Максимален формат на медията (Ш х Д) 520 x 520 мм

Плътност на медията 65-350 гр/м2

Нето тегло на машината 24 кг (стандартна версия)

Габарити на машината  (Д х Ш х В) 830 x 750 x 200 мм

Защо да плащате повече за биговане, когато можете 
да получите изключителни резултати от достъпни 
машини за биговане и/или микроперфорация?

Висококачествения дигитален финишинг е бърз и 
лесно с превъзходния подход на CreaseStream към 
биговането и перфорирането .

series

Ефективни. Бързи. Революционни

Подходящи за:

Цифрови печатници    Дизайнери    Копирни центрове    Фотостудия
Офсетови печатници    Книговезници

Победител: Награда 
"Международно изобретение на годината" 
на Британското изложение за изобретения 
през 2013 г.

Най-сетне - бърз, лесен и достъпен начин
за постигане на перфектно биговане и микро-перфорация

* Като част от нашата непрекъсната програма за подобряване на продуктите, спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Офис (само за кореспонденция): 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


