
До 6 пъти по-бързa от 
нискокачествените биговачки
Бигова пълната гама от медии за 
цифров печат ( и ламинирани)
Стандартно се предлага с два 
инструмента за биговане
Перфектна регистрация на гънките 
всеки път
До 3000 бига за час1

Лесно за конфигуриране и лесно за настройка...
CreaseStream Card Creaser ще направи революция вашето биговане

Ръчна високопроизводителна биговачка

CreaseStream Card Creaser

Сега можете да правите ръчно до 2 бига едновременно с помощта на CreaseStream Card Creaser. Този 
параметър лесно надминава всички стандартни ръчни биговачки, които в момента са на пазара. Иновативната 
технология за прегъване, използвана в CreaseStream Card Creaser, осигурява превъзходно качество на гънките, 
което елиминира на 100% напукване на влакната на медията. Ако не - ви връщаме парите!



CreaseStream Card Creaser                      Card de Luxe
Достъпно решение, което е до 6 пъти по-бързо!

Card Creaser Deluxe е бюджетна настолна машина за биговане. Идеална е за 
биговането на медии в единични бройки, за малки тиражи или специфични 
задачи. Mашината позволява ръчно (чрез въртенето на манивела) да правите по 
2 гънки едновременно. Иновативната технология на биговане, вградена в 
CreaseStream Creaser Deluxe, ще ви предложи отлично качество на биговане, 
което елиминира пукнатините на влакната на 100%. В противен случай 
производителя би приел да ви върне парите за покупката.

Идеална за меки корици, дипляни, покани и др.
Чрез разработената от Technifold концепция на гумените опръстени това се 
постига, като се използват по-меки и патентовани профили за биговане, които 
внимателно манипулират и подготвят зоната на натиск и на сгъване, така че да не 
се появят напуквания по време на етапа на прегъване / биговане, което ви дава 
гъвкавост да произвеждате или 4pp или 6pp корици на книги, поздравителни 
картички, менюта, листовки и брошури.

Ръчна, но работи със скоростта на автоматична
Card Creaser Deluxe се основава на принципа на обикновена въртяща се 
ръкохватка, която потребителят върти, за да може листовете да преминат през 
биговащите валове. След като сте настроили водачите на движението на 
медията, я подавате ръчно без никакви проблеми. Няма проблем при 
изравняването на медията. Регистърът на гънките е перфектен, от първия лист 
до последния. Card Creaser Deluxeе е разработен, за да осигури достъпно и 
качествено биговане на хартия, което е подходящо за: копирни центрове; малки 
цифрови тиражи, производство на фото-книги, биговане на проби и/или макети.

Бърза смяна на матриците на бига
Вашият CreaseStream Card Creaser се доставя с 4 пристягащи ребра / oпръстена. 
Всеки държач може да фиксира "мъжкият" биговащ опръстен или "женският" 
поемащ опръстен (3 оцветени кодирани версии на всеки опръстен е включен в 
съдържанието). За прецизно подравняване, фиксирайте яката с женския 
пръстен първо и насочете мъжкият опръстен към отворения канал, преди да 
затворите и затегнете главината на яката (вижте изображението). Разгледайте 
следните мъжки / женски опръстени, за да настроите правилната ширина / 
дълбочина за биговане:
ОРАНЖЕВ = хартия / тънки картони (100-170 гр.м2)
СИН = средни / обемни картони (170-300 гр.м2)
ЖЪЛТ = тежки картони / ламинати (300-350 гр.м2)

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

Макс. размер на материала

Мин. размер на материала

Плътност на медията

Регулиране на скоростта

Настройка на биговането

Време за настройка

Тегло (нето / бруто)

Движение на подаващата табла

Технически характеристики
около 3000

520 х 520 мм

100 - 350 гр/м2

ръчно

80 х 120 мм

16 / 19 кг

ръчнa

минимално

с манивела

Функция проба / тест напълно възможно

Начин на подаване на медията ръчно

Начин на извеждане на хартията самостоятелно, гравитачно

Допълнителни опции 2 перфорация , прорязване

Регулиране на наклона на тавата да

Тип медии за работа 3 

Биговане на ламнирани медии

Габарити на машината (Д х Ш х В)

различни видове медии за цифров печат

възможно 3 

35 x 73 x 17 см

1  Броят бигове зависи от опита на оператора, вида на материала и пр.
2  Очакват се, но към датата на подготовката на листовката още не са налични.
3  Желателно е да се направи проба преди работа, защото независимо от старанието на 
   производителя, той няма как да обхване всички типове и видове медии за цифров печат.

Външен биг Вътрешен биг
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