
Машина за подвързване на  книжни тела
 без корица, с твърди и меки корици

LAMIBIND 2000 EVA

ЛАМИБАЙНД 2000
Полуавтоматична машинa за термоподвързване

Компактна полуавтоматична лепилна машина за лепене, която се използва за 
производство на книжни тела в малки и средни тиражи във формат А4 или А5.
Наличието на сензорен екран осигурява бърза настройка за работа, както и 
способността да се управлява позицията на тялото към корицата.



2 отделни вида 
лепило за лепене

книжно тяло
регулиране

на дължината
на лепилото

LAMIBIND 2000 EVA
Гъвкава машина за подвързване на книги

Rigo Lamibind 2000 EVA е полуавтоматична машина за подвързване на книги, с 
която се работи лесно. Тя е подходяща за бързи поръчки и гъвкави тиражи за 
подвързване на книжни тела с различни видове меки или твърди корици на 
книги до А4+ формат. Машината има разтварящ се блок за фрезоване на тялото  
и последваща секция за долно и странично намазване с лепило, докато то 
преминава към притискателна клапа за последващо фиксиране на корицата към 
него (ако трябва). С Lamibind 2000 може да се прави и лентово подвързване. 

Удобен екран за управление на работата
Удобният 22 см цветен контролен екран прави възможно автоматично да се 
регулира позицията на книжното тяло към корицата. От там можете да 
определяте и дължината за нанасяне на лепило по гърба на тялото. Rigo Lamibind 
2000 EVA помага на всеки оператор да прави книги с професионално качество 
много лесно.

Универсална лепилна секция за 2 вида лепило
Лепилната вана  може да побере до 2 кг. лепило.  Възможно е в апарата да се 
използват различни видове лепило за залепване на основата на книгите, по 
избор на оператора. При нанасянето му е възможно да се регулира дължината на 
лепилото спрямо корицата, което позволява оптимално изразходване на 
консуматива. С помощта на странични дискове се извършва странично 
залепване. То може да се активира или пропусне при желание.

По-добър метод на разрошване на хартията
Производителя е интегрирал в биндера специална активна/пасивна секция за 
фрезоване на вложената медия за подвързване, ако тази обработка е 
необходима. Работното ниво е до 0,5 мм дълбочина. Стандартно в машината е 
инсталирана (извън основното тяло) специална секция за събиране на 
хартиения прах появяващ се при фрезоването на листата на книжното тяло. 
За надеждна и висококачествена работа, механизмът за стискане на тялото към 
корицата е оборудван със сензор, който контролира наличието или отсъствието 
на корица. 

Лесна употреба
Монрирането на надеждни компоненти стои в основата на всяка голяма машина, 
затова Риго е вградил в Lamibind 2000 EVA най-стабилната електроника и 
електрически компоненти, които са на разположение. Предвижда се, скоро 
всички менюта в машината да бъдат и на български език. 

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 / час 1

Мин./макс. дебелина за подвързване

Мин. / Макс. дължина за подвързване

Регулиране на времето за притискане

Макс. дебелина на меката корица

Подвързване на твърди корици

Време за загряване / температура

Допълнителни опции 3

Обем на контейнера с лепило

Технически характеристики
около 320 - 290

от 0,1 до макс. 40 мм дебелина

от 1 до 99 секунди

до 400 гр./м2

от 80 до 340 мм

лентово подвързване; лепилен екстрактор, рафтове

да

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

140 х 83 х 106 см ; нето 300 / бруто 340 кг.

РАЗМЕРИ

КОРИЦА

Датчик за
наличието
на корица

Регулируемо
време

за притискане 
на корицата 

(1-99 s)

 

ПОДВЪРЗВАНЕ

Без корица
/ Кубчета

Лентово

Мека
корица

Твърда
корица

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.




