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ЗАЛЕПЕНИ С ТОНЕР ПЪЛНОЦВЕТНИ 
ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ С ВИСОКА 
СТЕПЕН НА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

Пълна персонализация на пощата ви, чрез 
използването на съществуващите печатни 
средства.
Възможност за персонализиране на предната, 
задната, вътрешната  и дори  външната страна 
на плика
Възможности за приложение извън традицион-
ните системи за създаване на писма в пликове.
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 Print & Seal е удачно и ефективно решение за 
производството на различни запечатани печатни 
материали, като устройството може или директно да 
се закачи към изхода на всеки един принтер или да 
бъде самостоятелно тяло.  Иновативно решение за 
създаването на подвързани печатни изделия като 
брошури, каталози, списания, глави за работни 
календари и пр. чрез слепването на отделните листа 
с тонера от притера. Освен това, този принцип на 
запечатване е ефикасно ценово заменяне на 
съществуващите начини за запечатване различни 
материали като: персонализирани пълноцветно 
отпечатани писма / фактури / класифицирани 
извлечения / ваучери / покани / пликове с пин 
кодове и мн. др., които досега се изработваха чрез 
използването на специална хартия (предварително 
покрита с лепило, активиращо се при натиск). 
 Практически всички принтери вече могат да 
печатат почти до ръба на листа, а това се използва 
(чрез отпечатването на широка, пет милиметрова  
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Визуализация на процеса
eдин лист, единично сгъване и запечатване

Технически характеристики
Работни формати 1

Връзка с принтер

Нагряващи зони

Тип хартия за работа 1

Производителност

Настройване

Габарити (В х Ш х Д)

Захранване

Тегло (с модул 1 / модул 1и 2)

от SRA3+ до A4

Плътност на хартията 1 80 - 120 гр. / м2

директна (in-line)

3 от двата ъгъла на подаване

хром мат / гланц. офсет

150 листа / час 2

през принтера или директно

Събирач на готовите изделия да, стандартно

Подаващо устройство опция при of-line работа

Доп. нагряване или перфорация опция

Перфорация да, 3 колела

Сгъване 2 секции , макс. 3 гънки

Брояч за контрол и за влагането3

Запечатване чрез всеки тонер за лазерен принтер

102 x 41 x 123 /  203 мм

230V/10A +- 10% , 2,2 кW

65 / 95 кг
1  Възможни са и други формати, грамажи на хартията или видове  
   сгъване при поискване.
2  При двойно сгъване и запечатване.
3  Опция.

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.

тонер лента по ръба на хартията) като средство за 
подвързването на отделните листа в едно цяло тяло. 
Когато листът е отпечатан, той се сгъва (тройно, двойно, 
наполовина) и след това се излага на точково нагряване. 
Сегашният тонер за лазерен печат е изработен от 98% 
пластмаса и следователно се може да се топи и по този 
начин да залепва ръбовете на листата заедно в едно.

 Сгънатото и „залепено” изделие се подава през 
перфориращо устройство към събирача на изхода от 
машината и след това е готово да бъде изпратено на 
получателя.

 Print & Seal се състои стандартно от два блока; 
един, който перфорира и залепва късата страна и втори, 
който прави същото с дългата страна на листа. Ако 
желаете, можете да изберете да използвате само на 
основното устройство и да произвеждате продукти, 
които са залепени върху само от към късата страна на 
листа.
 Kато производствена функционалност 
Print-To-Seal, предлага няколко налични конфигурации 
за запечатване чрез тонер: тройно прегъване на 
медията, наполовина или плоско запечатване на 
медията. Всичко това се случва при впечатляваща 
скорост до 9000 бр./час! 

 Оптималната плътност на хартията е в 
диапазона 80 - 130 гр./м2 и за целтта става почти всяка 
съществуваща хартия, а технологията може да се 
интегрира с всички тонер базирани решения за печат на 
пазара! Производителя обаче предлага и решения за 
медии до 200 гр., при поискване.
 Тази технология създава възможност за широк 
обхват на приложение и е едно истинско решение за 
трансфорамацията на бялата хартия към нещо ново. 

Форматът за работа може да бъде от SRA3 + до A4 (# 10 / 
DL до плоски размери).
 Вариантът за формати C4 и C5 може да включва и 
многостранично сортиране, както и вложки с контрол 
на влагането. 
 Разработената технологията за запечатване с 
тонер на Plockmatic е в състояние да работи както и със 
традиционните хартии/медии използвани за 
запечатване или подобни субстрати, така и със всички 
стандартно предназначени хартии и картони 
подходящи за печат върху тях с тонер. Представете си 
колко време, материал и трудов ресурс мога тда бъдат 
спестени с това функционално решение! Качеството и 
бързината са гарантирани, защото се получават 
едновременно. За повече информация, моля посете 
сайта на Лангри: www.langri.eu или на прозводителя 
Plockmatic - https://plockmaticgroup.com/mailing/pro-
duct/plockmatic-printoseal/



WWW.LANGRI.EU

Л А Н Г Р И   Е О О Д
 
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛЕД-ПЕЧАТНИ РЕШЕНИЯ

специализиран вносител / сервиз

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@lLANGRI.EU

ИНДУСТРИАЛНИ
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