
Универсална полуавтоматична машина
за подвързване на  книжни тела

LAMIBIND 420 Hot-Melt / PUR

ЛАМИБАЙНД 420
Ширкоформатна полуавтоматична машинa за термоподвързване

Произведената в Унгария машина за термолепене на книжни тела, за 
производството на разнообразни книжни тела до 420 мм дължина.
Наличието на сензорен контролен екран осигурява бърза настройка на всички 
основни работни процеси.



A
Автоматичен старт
на подвързването

LAMIBIND 420 Hot-Melt / PUR
Mашина за термозалепяне с EVA/PUR лепило

Rigo Lamibind 420 Hot-Melt / PUR среден клас полуавтоматична машина за 
залепяне на книжни тела, която съчетава в себе си качества, които всяка 
печатница търси. Подходяща за различни поръчки за подвързване и 
разнообразни тиражи за изработка на книжни тела с различни формати и 
размери на меки и / или твърди корици. Машината предлага секция с фиксирано 
фрезоване на тялото и последваща секция за долно и странично намазване с 
лепило на преминаващото книжно тряло.

Автоматичен старт/стоп, прецизно фрезоване 
Можете да избирате автоматичен и/или ръчен старт, заедно с фрезоване на 
медията. Машината е екипирана със специални разрязващи ножове върху диска 
за прецизно фрезоване, което оптимално подготвя книжното тяло към 
последващото залепване. Вграденият брояч и автоматичното връщане на 
каретата държаща книжното тяло за зареждането й с ново тяло,  улесняват и 
ускоряват работата и спестяват ресурс.

Универсална лепилна секция за 2 вида лепило
Ваната за лепило (за основното залепяне) може да побере до 2 кг. лепило. 
Производителят допуска да се използват различни видове от различни 
производители лепило, за да даде гъвкавост и избор на потребителя. Освен това, 
той може да регулира дължината на нанасяне на лепилото спрямо корицата, 
което позволява оптималното му изразходване или да изпълнява специални 
поръчки. Последваща секция за странично намазване с лепило (може да бъде от 
друг вид, защото има своя отделна вана) спомага за здравината и опрятния 
външен вид на книгата. То може да се активира или пропусне при желание.

Контролен екран за управление на процесите
Rigo Lamibind 420 Hot-Melt / PUR има ясен и удобен цветен контролен екран, чрез 
който може да се настройва практически всички процеси, за да се произвеждат 
качествно подвързвани книжни тела. Чрез него, Риго помага на всеки оператор 
да прави книги с професионално качество много лесно. Скоро се очаква и версия 
на български език на менютата.

Качество чрез надеждни компоненти
Вграждането на надеждни компоненти стои в основата на всяка качествена 
машина, затова завода е вградил в Lamibind 420 Hot-Melt/PUR най-стабилната 
електроника и електрически компоненти, които са на разположение. В него има 
възможност за USB/Intranet връзка за директна дигностика и сервиз със завода.

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

национален център за следпечатни решения

Производителност / час1

Мин./макс. дебелина за подвързване

Мин. / Макс. дължина за подвързване

Регулиране на времето за притискане

Макс. дебелина на меката корица

Време за загряване 

Работна температура на лепилото

Допълнителни опции3

Обем на контейнера с лепило

Технически характеристики
около 450

от 0,1 до макс. 50 мм дебелина

от 1 до 99 секунди

до 300 гр./м2

от 80 до 420 мм

лентово подвързване; лепилен екстрактор, рафтове и др.

30 - 35 минути 2 

100 - 200 градуса

2 кг.

Фрезоване управляемо и автоматично; 0,5 мм

Компресор за въздух няма и не е необходим

Отвеждане на хартиения прах чрез всмукателна центрофуга

Регулиране на дължината на лепилото автоматично от контролния панел

Отвеждане на хартиения прах чрез всмукателна центрофуга

Старт - притискане / сензор за корица

Ел. параметри

Габарити на машината / Тегло

автоматично или ръчно / вграден и управляем

230 V AC, 50-60 Hz, 12/14/25 A, 3 кW

180 х 105 х 119 см ; нето 450 / бруто 500 кг.

РАЗМЕРИ

КОРИЦА

С мека корица
Лентово

подвързване

Кубчета / блокчета

ПОДВЪРЗВАНЕ

Датчик за
наличието
на корица

Регулируемо
време

за притискане 
на корицата 

(1-99 s)

1  Времето за изработка зависи от опита на оператора, времето за притискане, вида лепило и пр.. 
2  Зависи от вида лепило и околната работна температура в помещението.
3  Стандартно не са включени в цената на машината.
Производителят си запазва правото за промени по всяко време. Възможни печатни грешки.


