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следпечатни
решения

АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА НАПРАВ-
ТА НА ФОТОАЛБУМИ, ДЕТСКИ КНИГИ, 
КАТАЛОЗИ   И  РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Многофункционална и лесно управляема 
автоматична машина за лепене, която работи с 
предварително биговани листа. Photofast  
може да прави тела съдържащи страници от: 
Снимка / Снимка или Снимка / Картон / Снимка.
Идеално решение за създаването на професио-
нални албуми със снимки или книги с илюстра-
ции с размер до 40 х 48 см (в сгънат вид).

PHOTO-
FAST
HOT-MELT
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Национален център за следпечатни решения
специализиран вносител на оборудване и идеи за следпечат

 
За кореспонденция : София 1407

ул. "Беломорски проход" № 66. 2/А/7
 

Демонстрационна зала: София 1113
ул. "Николай Хайтов" №12 

Tел.: 02 96 27 97 4 ; 0 87 89 82 89 0
Е-поща: contact@langri.eu
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Визуализация на процеса на работа на PhotoFast
Снимка-Снимка и/или Снимка-Картон-Снимка

Технически характеристики

Подаване на медията и подложката 

Тип хартия за работа 1

Нанасяне на лепилото

Компресор с въздух 2 

Габарити (Ш x Д x В)

Захранване

Тегло  нето / бруто

Макс. формат на тялото (В х Ш) 480 x 400 мм

Мин. формат на тялото (В х Ш) 52 x 160 мм

Плътност на медията1 макс. 350 гр. / м2

Плътност на подложката1 макс. 400 гр. / м2

автоматично от 2 отделни тави

фото, хром мат / гланц. офсет

чрез нагряти въртящи се валове

Тип лепило хот-мелт

Фиксиране и натиск автоматично, веднага при изхода

Производителност до 1800 цикъла / час 2

прибл. 200 Nl/h 6 бара

Подаваща система горно подаване чрез ремъци

Смяна на настройките лесно и бързо, без инструменти

Настройки за работата, заданието автоматично, чрез контролен екран

1200 х 160 х 200 см

400 Volts 3Phases+G+N 50/60 Hz, 7kW

800 / 1000 кг
1  Възможно е да се използват и други формати, грамажи или видове 
медии, като се препоръчва да се направят проби преди това.
2  Не е включен в комплектацията.
3  Прелага се и вариант със студено лепило на водна основа.

Техническите данни и дизайна са приблизителни. Моля, имайте в предвид, че 
това е модилна конфигурация и тя може да варира. Възможна промяна в 
цените и техническите параметри без предизвестие.

универсална автоматична залепваща машина, която е 
конструирана да прави подвързани книжни тела със 
страници, които се отварят нашироко. Устройството 
позволява в процеса на работа да се влагат дебели 
картонени подложки, които да държат стабилно и 
изправено всяка една страница на тялото.

ФотоФаст предлага няколко варианта за изработка на 
книжните тела: СНИМКА - СНИМКА  или СНИМКА - 
ПОДЛОЖКА/КАРТОН - СНИМКА, като, когато е в режим 
на работа с подложка, разстоянието при 
подравняването между двата елементта е винаги 
фиксирано на 2 мм.
 PhotoFast е създадена с идеята да поема и 

обработва внимателно всяка илюстрация или снимка, 
затова тя е оборудвана със специални устройства, които 
предотвратяват повреждането на повърхността на 
медията. Всичко това, с цел да се постигне идеално 
равно отваряне на фото-албума, детската книжка, 
каталога и т.н. Всичко, за да могат вашите клиенти да се 
наслаждават истински на чудесните панорамни снимки 
и илюстрации! Машината е идеален инструмент за 
създаването на професионални фотокниги (и то на 
много широки формати с дебелина до към 6-10 см - че и 
повече) и макс размер 96 х 40 см (в отворен вид).
 Принцип на работа: PhotoFast има две 
независими подаващи тави задвижвани с вакуумни 
ремъци. От едната тава се подават вече бигованите

 медии на съдържанието, а от другата се взима картона, 
който служи за подложка между страниците, давайки им 
обем и твърдост, гарантирайки приятното широко 
разгръщане на страниците на книгата/албума. Първата 
илюстрация се подава без да се нанася лепило върху 
нея, след  това се поема втората илюстрация/снимка или 
картонена подложка, коята вече бива намазана с 
хот-мелт лепило. Намазаните биговани илюстрации се 
събират и подреждат вертикално една към друга, 
образувайки плътен, равен и красив панорамен 
(фото)албум. При всяко постъпване на всеки следващ 
намазан лист, автоматичната притискаща преса на 

машината го притиска към останалите вече страници. 
По този начин се гарантира индивидуалното залепване 
на всяка една страница и подложка към бигованата 
книга. При тираж, готовото вече книжно тяло се отделя 
от следващото изработвано тяло с ненамазаната първа 
страница на следващата книга, като по този начин Phot-
Fast може да работи автоматично до пълното 
изпълнение на зададеното количество книги. 
 Всички работни процеси се управляват, през 
контролният екран, като за смяна на заданието, 
отделните параметри и/или настройки стават без да 
трябват каквито и да било инструменти. Пренастройката 
става за секунди от екрана, като обучението за работата 
с машината става лесно и бързо, като по този начин 
всеки член на работния екип може да оперира с нея с 
нужните знания и вещина.
 За повече информация и видео, моля посете 
страницата на сайта на Лангри: 
 https://langri.eu/41220/photofast/

Предварително
биговани страници

Подаване на медията
с подложка или без

Намазване с лепило
от едната страна

Залепено книжно тяло
готово за влане в корица

Подравняване и
притискане към тялото

PhotoFast  h o t - m e l t   

 ПАНОРАМНО ОТВАРЯЩИ СЕ СТРАНИЦИ - ЗА 
ПЪЛНО ВИЗУАЛНО ВЪЗДЕЙТВИЕ!
 Нарастващото търсене за панорамно 
оформление, при това без визуална загуба на 
изображението в центъра страницата, изисква 
най-съвременни решения в бизнеса с фото-книги и 
при търсенето на висока добавена стойност. Така 
нареченото "Lay-Flat" свързване, предлага огромни 
възможности за привличане на нови клиенти и 
разработване на нови пазарни ниши. Тази 
технология все по-често се използва за направата на 
първокласни фото книги, презентации от висок клас, 
детски издания, каталози и брошури.
 Това нарастващото търсене на панорамно 
оформени дизайнерски висококачествени 
(фото)албуми, каталози, детски книги и др., може да 
бъде удовлетворено с новата машина Фото-Фаст 
(хот-мелт) система, предлагана от компанията Самед 
Иновациони, Италия. 
 Това е една лесна за управление 

СНИМКА

СНИМКА

ПОДЛОЖКА
(картон)

«Lay-Flat» 
технология
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ИНДУСТРИАЛНИ

МАШИНИ
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