
Професионална термоподвързваща машина
за автоматично залепяне на книжни тела и биговане на корици

Megabind 420 Hot-Melt / PUR

Мегабинд 420
Професионална термоподвързваща мащина с автоматично подаване

Произведената в Унгария автоматична машина за термолепене на книжни тела, има 
удобен за потребителя интерфейс, с който  е лесно да се регулира височината на 
фрезоване, времето за свързване на тялото към корицата, регулирането на 
дължината на лепилото и подаването на кориците с едновременното им биговане.



Авт. подаване
на корицата

MEGABIND 420 Hot-Melt / PUR
Автоматично термозалепяне с EVA/PUR лепило

Megabind 420 Hot-Melt / PUR е автоматична термоподвързваща машиина, която 
е по-голям член от семействотото биндери на Риго. Машината разполага с 
всички необходими функции и повече, които се изискват от средно големите 
печатници, за да отговорят на търсения от тях производствен капацитет. 
Предлага се в две модификации: за работа с Нot-melt или PUR лепила. 
Производителят не ограничава потребилят в избора му на лепила за работа, 
стига да отговарят на минималните изисквания за функциониране на биндера.

Автоматичен старт/стоп, прецизно фрезоване 
РИГО МАШИНИ, обещава, че работейки с Мегабинд 420, потребителите ще имат, 
при работата си с него: здраво залепено книжно тяло с квадратен гръб, придаващ 
на книгите професионален изглед, заедно с нужната гъвкавост и ефективност.
Този термобиндер е подходящ за изработката на книги по заявка за малки и/или 
средни тиражи с формат А3 и дебелина на тялото от 50 мм.

Универсална лепилна секция за 2 вида лепило
 Машината има инсталирани (електронно регулируеми чрез контролният панел) 
фреза и рошещ механизъм, които спомагат за по-доброто проникване на 
лепилото не само по гърба на книжното тяло, но и във всяка една страница по 
отделно. Дълбочината на проникване е от 0,1 до 3 мм. Тяхната функция се може да 
се активира и деактивира, като тя е свързана с автоматичното задвижване и 
връщане на каретата държаща листата за подвързване. Отварянето на 
“челюстите” на каретата може да се направи да “помни” дебелината на 
поставеният хартиен блок, с цел пестене на производствено време. 

Контролен екран за управление на процесите
Големият и чувствителен на допир екран на Megabind 420 Hot-Melt / PUR е лесен 
за исползване и буквално можете да го настроите с върха на пръстите си! 
Дължината на намазване на тялото и корицата; регулиране на температурата на 
лепилото; активиране на фрезата; контролиране на автоматичното подаване на 
корицата; биговането на меката корица; съвпадането на тялото и корицата; 
времето за притискане на тялото и корицата, за да залепнат; брояч и пр.

Качество чрез надеждни компоненти
Вграждането на надеждни компоненти стои в основата на всяка качествена 
машина, затова завода е вградил в Megabind 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

Работна температура / загряване 

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 350 гр./м2

от 80 до 420 мм

Мин. / Макс. ширина за подвързване от 220 до 700 мм

лентово подвързване; лепилен екстрактор, рафтове и др.

100 - 200 градуса / 30 - 35 минути 2 

2 кг.

Фрезоване регулируемо 0,1 - 3 мм

Компресор за въздух 6 бара

Отвеждане на хартиения прах чрез всмукателна центрофуга

Регулиране на дължината на лепилото автоматично от контролния панел

Отвеждане на хартиения прах чрез всмукателна центрофуга

Корица: биговане и подаване

Ел. параметри

Габарити на машината / Тегло

автоматично с 2 върешни и 2 външни бига

3~400V/ 1~230V AC, 50-60Hz, 20/32/40 A, 5.5кW

242 х 103 х 119 см ; нето 600 / бруто 700 кг.

РАЗМЕРИ

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.

Регулирано прегъване

Прегънати
на коли

Може да фрезова

Единични
листа


