
Висок клас професионална термоподвързваща машина
за автоматично залепяне на книжни тела и биговане на корици

Перфект биндер 420
Професионална автоматична термоподвързваща линия с автоматично подаване
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Накланяемо и регулируемо
фрезоване и назъбване

до 0 - 3 мм

Регулиране на дължината
на лепилото в/у тялото
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със странично 
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за двойно подаване
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Дистанционна 
сервизна поддръжка



Авт. подаване
на корицата

Perfect Binder 420 Hot-Melt / PUR
Напълно автоматична линия за подвързване

Единственият в света напълно автоматичен биндер, работещ с ПУР лепило с 
настройка на единична клапа. Тази високотехнологична автоматична 
книговезка машина за термо подвръзване прави възможно професионалното 
залепяне на книжни тела към корица. Нанасянето на лепило със затворена PUR 
система, осигурява надеждна свързваща здравина на книгата, като технологията 
може да се допълнени и с Hot-Melt лепило за странично олепиляване.  Нещо от 
съществено значение за печатници, които правят подвързване в големи серии. 

Висока ефективност и качество при работа
РИГО МАШИНИ, обещава, че работейки с Перфект Биндер  420 Хот-метл/ПУР, 
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. Машината е подходяща за изработката на книги по 
заявка в различни тиражи с формат до 420 х 420 мм.

Голяма лепилна секция побираща 3 кг 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. 

Цветен контролен екран за управление
Големият и чувствителен на допир екран на Perfect Binder 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.

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 / цикли на час1

Мин./макс. дебелина за подвързване

Мин. / Макс. дължина за подвързване

Регулиране на времето за притискане

Макс. дебелина на меката корица

Работна температура / загряване 

Регулиране на вакуума и объздушаването

Обем на контейнера и зони за нагряване 

Технически характеристики
около 500

от 0,1 до макс. 50 мм дебелина

от 1 до 99 секунди

до 350 гр./м2

от 80 до 420 мм

Мин. / Макс. височина за подвързване от 220 до 420 мм

да, възможно, чрез контролния панел

100 - 200 градуса / 20 - 25 минути 2 

3 кг. и 4 зони за ПУР лепило

Фрезоване и/или назъбване регулируемо 0,1 - 3 мм / да

Регулиране на силата на подвързване да, отдолу и странично

Регулиране на височината на PUR дюзата да

Регулиране на дължината на лепилото автоматично от контролния панел

Регулиране на обема с ПУР лепило да, с PUR помпа

“Джогер” (с-ма за изчукване на листата)

Сензор за наличието на корица

Биговане

вграден 

Корица: биговане и подаване автоматично с 2 върешни и 2 външни бига

вграден

да, с възможност за регулиране на дълбочината

Ел. параметри 3~400V/ 1~230V AC, 50-60Hz, 20/40/45 A, 7.5кW

Подаващата тава с корици за подвързване

Компресор за въздух

автоматично се регулира в зависимост от бройката

6 бара

екстрактор на пушека, индикатор на нивото на лепилото

позиционер на корицата с регулиране на ъгъла й

Габарити на машината / Тегло 301 х 140 х 167 см ; нето 1000/ бруто 1100 кг.

РАЗМЕРИ

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.

Регулирано прегъване

Регулируемо
време

за притискане 
на корицата 

(1-99 s)

Прегънати
на коли

Може да фрезова

Единични
листа

Допълнителни опции3

автоматично позициониране на корицата; Industry 4.0 readyДопълнителни опции3

Допълнителни опции3




