
Система за телово шиене StitchLiner

StitchLiner5500/6000
Система за телово шиене

Революционно нова концепция в 
технологията за телово шиене
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VAC-80S (16 bins)+IFU-30S+ACF-30S+SPF-30S+HTS-30S+TB-30

2 3

-
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Съчетава ефективността и лекотата на 
колаторното листонабиране с произво-
дителността, гъвкавостта и качеството 
на телошивачната система.

StitchLiner5500/6000 от HORIZON е иновативна влагочно-шевна система, 
обединяваща в една линия колаторно листонабиране, биговане, 
сгъване, брошуроване и тристранно рязане.

StitchLiner5500/6000 предлага лесно управление, висока производител-
ност и гъвкавост за брошуроване по заявка, серийно и комерсиално 
брошуроване.
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StitchLiner5500

StitchLiner6000
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Работен поток със StitchLiner5500

Предно обрязване Странично обрязване Извеждане

ST-40

VAC-600H

HTS-30S

SPF-30S

ACF-30

Работен поток със StitchLiner 6000

Предно обрязване

Характеристики
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StitchLiner

С производителност до 5500 брошури/час, бързо пренастройващият се 
StitchLiner5500 е идеален за малки, средни и големи тиражи. 

Удобното управление чрез цветния touchscreen-панел 
и прецизната автоматизация осигуряват кратко време 
за подготовки и бързи смени на поръчките.

Сгъването се осъществява in-line с цел улеснение на 
работния поток и подобряване на ефикасността.

Предлагат се различни опционални устройства както 
за офсетов, така и за дигитален печат.

Подходящата U-образна конструкция позволява на 
оператора да контролира работния процес.

Телово шиене Сгъване Биговане Листонабиране

Листонабиране

Събиране

С производителност до 6000 брошури/час, бързо пренастройващият 
се StitchLiner5500 е идеален за производство на брошури тип „албум“. 

Удобното управление чрез цветния touchscreen панел и 
прецизната автоматизация осигуряват кратко време за 
подготовки и бързи смени на задачите.

Сгъването се осъществява in-line с цел улеснение на ши- 
енето в работния поток и подобряване на ефикасността.

Модернизираното напречно подаване и правият поток 
на телово шиене управляват по-добре тънкия хартиен 
материал и подават листове тип „албум“ с по-голям 
формат.

Ергономичната L-образна конфигурация осигурява  
ефикасна работа и спестява пространство.

Телово шиене Сгъване Биговане

Странично обрязванеИзвеждане
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За StitchLiner6000

За StitchLiner5500
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VAC-600Н

VAC-80S

КолаторVAC series
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Ротационна вакуумна система за подаване

 ●

 
●

 

● Ротационна вакуумна система за подаване

1. 
2.

3.

Какво е ротационна вакуумна система за подаването?

За StitchLiner5500

 ■

 ■

 ■
 ■

■
  

 

VAC-1000

VAC серии

Уникалната ротационна вакуумна система за подаване функционира 
ефективно при работа с многообразни хартиени материали.

Уникалната ротационна вакуумна система за подаване на HORIZON може 
да подава тънка хартия с граматура от 52 g/m2 до картон с граматура 
208 g/m2.  
Подававащият механизъм е оборуд- 
ван със специална, високоиздръж-
лива гума за подаване без нараня-
вания на материала. 
Сензорите за височината на подава- 
не и въздушните дюзи позволяват 
поемането на многообразни мате- 
риали.

В стапела се вдухва въздух за да се разлистят лис- 
товете. След това въздушният ротор поема 
най-горния лист и се завърта, така че листът се 
придвижва.

В стапела се вдухва 
въздух, за да се раз-
листят листовете.

Поемане на най-горния лист.

Завъртане, което прид-
вижва листа.

Надеждно листонабиране за многообразни хартиени материали 
и многолистови поръчки. 

Налични са модерни програмни функции като двоен 
цикъл за непрекъснат работен процес и подавач на 
книжни тела за прецизното брошуроване.

VAC-1000 може да се разшири до 6 бр. кули, 60 пода- 
ващи магазина.

Макс. височина на стапела на магазина: 55 mm
Макс. формат на листа (Ш х Д): 350 х 500 mm
Мин. формат на листа (Ш х Д): 148 х 148 mm

*Опционално се предлага допълнителна приставка за  
  обработката листове с мин. широчина 120 mm

Макс. височина на стапела на магазина: 130 mm
Макс. формат на листа (Ш х Д): 350 х 500 mm
Мин. формат на листа (Ш х Д): 120 х 148 mm

Максималната височина на стапела е 130 mm.
Подходящ за по-дълги поръчки.

Всеки магазин е с максимална височина на стапела 130 
mm. В сравнение с VAC-1000, капацитетът на магазини-
те е с 2.4 пъти по-висок, когато става въпрос за поръч-
ки с по-дълги тиражи.

Налични са модерни програмни функции като двоен 
цикъл за непрекъсната работа и подавач на книжни 
тела за прецизното брошуроване.

Опционално се предлага система за контрол на образа 
(IC-VAC600H) за по-висок качествен контрол.

VAC-600H може да се разширява до 6 кули, 36 подава-
щи магазина.

Оборудван с 8 напречни подаващи магазина.
Максималната производителност е 6000 брошури/ч.

VAC-80S има опция за подравняване на листовете, за да 
се намали засядането на неправилно поети листове в 
ACF-30S и съответно времето, през което машината не 
функционира поради този проблем.

Налични са модерни програмни функции като двоен 
цикъл за непрекъсната работа и подавач на книжни 
тела за прецизното брошуроване.

Опционалнo се предлага и система за контрол на обра- 
за (CCD-VAC80S) с цел по-висок качествен контрол.

VAC80S е с възможност за разширяване до 6 кули, 48 ма- 
газина.

Макс. височина на стапела на магазина: 80 mm
Макс. формат на листа (Ш х Д): 500 х 350 mm
Мин. формат на листа (Ш х Д): 199 х 140 mm
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Работен процес и поток на листовете с ACF-30/30S

Очукване1

Биговане2

Сгъване3

Към шиеща секция4

Биговаща секция2

Биговане с помощта на горни и долни ролки.

Сгъваща секция3

Сгъване посредством лента и ролки.

* Пример с ACF-30S
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За StitchLiner6000

За StitchLiner5500

Очукваща секция

Очукваща секция/ Биговаща секция 

Сгъваща секция 

Сгъваща секция

Биговаща секция

Други функции

ACF-30

ACF-30S

Акумулатор/СгъвачACF-30/30SACF-30/30S

Прецизно регистриране, биговане и сгъване. In-line сгъването елими-
нира ненужните етапи на конвенционалното сгъване.

Очуквачите се настройват авто- 
матично според размера на лис- 
товете, зададен на SPF-30S. 
Събраните листове се комплек- 
товат, очукват, регистрират и 
транспортират под прав ъгъл 
към биговащата секция.

Очуканият комплект прецизно 
се бигова по средата на листа. 
Количеството листове в ком- 
плектите може да се раздели и 
след това да се бигова с цел оси- 
гуряване на качествено сгъване 
при по-дебелите брошури.

Бигованите листове се сгъват 
надеждно по линията на биго- 
ването от поредица последова-
телно свързани формоващи 
ролки. Притискащите ролки 
осигуряват остра и добре 
оформена сгъвка.

Събраните листове се очукват 
от четирите страни и се регис- 
трират точно. Очуканият ком- 
плект се бигова прецизно в би- 
говащата секция за качествено 
сгъване на брошури. 

ACF-30S е оборудван със секция 
за ръчно подаване за o�-line 
брошуроване и тава за изхвър- 
ляне на грешни брошури с цел 
непрекъснат работен процес.

Бигованите листове се сгъват 
надеждно по линията на бигова- 
нето от поредица последовател-
но свързани формоващи ролки. 
Притискащите ролки осигуря-
ват остра и добре оформена 
сгъвка.



Страничното обрязване на бро- 
шурата се извършва прецизно, а 
отпадъците плавно се изсмукват 
от отделението на ножа към под- 
вижна тръба посредством мощен 
вентилатор. Опционално устрой- 
ство за централно рязане може 
да бъде монтирано за изработва-
нето на брошури-двойник.

Готовите брошури се транспор-
тират плавно до извеждащия 
конвейер. Опционален избутвач 
с предварително задаване PK-30 
отделя пачка брошури при пред- 
варително зададена бройка.

Механизмът на подаване, управ- 
ляван от сервомотор, осигурява 
точност при регистрирането и 
предното обрязване на брошу- 
рите. Водачът се настройва ав- 
томатично според въведения на 
Touchscreen – панела на SPF-30S 
формат.

Всяка довършителна секция се 
пренастройва автоматично за 
по-малко от 30 секунди (от А4 
на А5) чрез лесно въвеждане 
формáта на листа и на брошу- 
рата на цветния Tochscreen – 
панел. Могат да се зададат пет 
режима на скорост, а очукване-
то може да се отложи в зависи- 

мост от вида на листовете или от крайния размера на брошура-
та. Могат да бъдат запаметени до 200 различни цялостни опера- 
ции за незабавно намиране.
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За StitchLiner5500/6000

Цветен Tochscreen–панел Шиене

Бързи пренастройки и професионално качество...
Шие брошури с дебелина до 10 mm. 

Работен процес и поток на листовете с SPF-30S

Шиене2

Сгъване3

Очукване1

SPF-30S Телово шиене
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За StitchLiner5500/6000

Предно обрязване Странично обрязване

Извеждащ конвейерПроцес на обрязване и поток на листовете с HTS-30S

Предно обрязване2

Странично обрязване3

Стекер4

Регистриране със stopper (ограничител)1

За изработване на брошури тип „двойник“

Нож за централно рязане

опция

Тристранен ножHTS-30S

На SPF-30S могат да се шият 
брошури с дебелина до 10 mm 
(50 листа обикновена хартия 
80 g/m2). Сгънатите комплекти 
се очукват отгоре и отдолу, цен- 
трират се на седлото от центри- 
ращ механизъм преди високо- 
производителните шиещи гла- 
ви да започнат да произвеждат 

акуратно съшити брошури. Дължината на съшиващата тел се на- 
стройва автоматично според дебелината на брошурата. Опцио- 
нално се предлагат различни устройства за разнообразни при- 
ложения като напр. за шиене с 4 бода или подшиване тип „ухо“.

Професионалното качествено тристранно обрязване поставя последния финиш.
За изработването на брошури-двойник е налична опция за централно рязане.
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StitchLiner5500

Формат на листа 
(Ш х Д)

Width

Length

Ширина х Дължина
Макс. 350 х 500 mm

Мин. 140 х 199 mm

Грамаж на листа
Стандартна хартия: 64 до 210 g/m2

Гланцирана хартия: 80 до 210 g/m2

Дебелина на бод
Макс. 5 mm (Дебелина на брошурата: 10 mm)
(около 50 листа 80 g/m2 или 22# стандартни)*1

Дистанция между бодовете
66 до 150 mm с възможност за регулиране на стъпки от +/- 2mm
Мин. дистанция от 55 mm с допълнително шиещо устройство/Ръчен режим

Шиеща тел
#24 до #26 (0.6 mm до 0.5 mm)
Опция : #26 до #28 (0.5 mm до 0.4 mm)*2

Размер на брошура 
(преди обрязването)

Width

Length

Ширина х Дължина

Макс. 350 x 250 mm
Мин. 148 x 103 mm *3

Размер на брошура 
(след обрязването)

Length

Дължина

95 до 230 mm 
(До 85 mm в зависимост от вида на листовете)
(Макс. 240 mm с опционалния stopper - ограничител)

170 до 220 mm 
(При перфорация на 2  дупки) (Макс. 240 mm с опционалния stopper)

Width

Ширина 
144 до 340 mm  
(При инсталирана централна база)

120 до 152 mm  
(При инсталирана централна база)

186 до 340 mm 
(При инсталирана централна база без централно рязане)

90 до 167 mm 
(Формат на брошурата при изпълнение на централно рязане)

232 до 340 mm 
(При перфорация на 2  дупки)

Широчина на обрязването

Производителност
Макс. 5500 брошури/час – Мин. 2900 брошури/час

2 до 25 mm

(Възможност за 9 режима на скоростта)*4

Напрежение/честота 3 фази 200 / 208 / 220 / 400 V, 50/60 Hz

Габарити на машината и инсталационно пространство (Мерна единица: mm) StitchLiner5500 – спецификации

Височина : 1,962 mm / 77.3”
(VAC-600H)

2,180 / 85.9”

4,240 / 167.0”
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0 
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1.
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2 
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2”
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/ 3

1.
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0 
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1.
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81

0 
/ 3

1.
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1.
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7 
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25
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”
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/ 2
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.3
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4 
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24
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0

15
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40

0 
/ 5

5.
2”
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93

0 
/ 1

54
.8

”
1,

27
0 

/ 5
0.

0”

SPF-30S
(Телова шивачка)

ACF-30

VAC-600Ha
(Колатор)

VAC-600Hm
(Колатор)

VAC-600Hm
(Колатор)

VAC-600Hm
(Колатор)

VAC-600Hm
(Колатор)

ST-40
(Стекер)

(Конвейер)

HTS-30S

81
0 

/ 3
1.

9”

VAC-600Hm
(Колатор)

Необходимо работно 
пространство за 

поддръжка

Системна конфигурация
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StitchLiner6000

Формат на листа 
(Ш х Д)

Width

Length

Ширина х Дължина

Макс. 500 х 350 mm
Мин. 199 х 140 mm

Грамаж на листа
Стандартна хартия: 53 до  210 g/m2
Гланцирана хартия: 74 до 210 g/m2

Дебелина на бод
Макс. 5 mm (Дебелина на брошурата: 10 mm) (около 50 листа 
80 g/m2 или 22# стандартни).  Дебелина на бод тип „ухо“: 
Макс. 3 mm (Дебелина на брошурата: 6 mm)*1
 

Дистанция между бодовете
66 до 150 mm с възможност за автоматично регулиране на стъпки от +/- 2mm
Мин. дистанция 55 mm е постижима с допълнително шиещо устройство/Ръчен режим

Шиеща тел
#24 до #26 (0.6 mm до 0.5 mm)
Опция : #26 до #28 (0.5 mm до 0.4 mm)*2

Размер на брошура 
(преди обрязването)

Width

Length

Ширина х Дължина

Макс. 350 x 250 mm
Мин. 140 x 99 mm *3

Размер на брошура 
(след обрязването)

Length
       
    

Дължина
95 до 230 mm 
(До 85 mm в зависимост от вида на листовете)
(Макс. 240 mm с опционалния stopper - ограничител)

170 до 220 mm 
(При перфорация на 2  дупки)

Width

 

Ширина 
144 до 340 mm  
(При инсталирана централна база)

120 до 152 mm  
(При инсталирана централна база)

186 до 340 mm 
(При инсталирана централна база без централно рязане)

90 до 153 mm
(Формат на брошурата при изпълнение на централно рязане)

232 до 340 mm 
(При перфорация на 2  дупки)

Широчина на обрязването

Производителност
Макс. 6000 брошури/час – Мин. 2900 брошури/час
(Възможност за 11 режима на скоростта)*4

Напрежение/честота

Размери на машината и инсталационно пространство (Мерна единица: mm)

Височина: 1,980 mm / 78.0”
(VAC-80S)

2,180 / 85.9”

6,490 / 255.6”
5,490 / 216.2”

1,170 / 46.1”
460

18.2” 810 / 31.9”870 / 34.3”
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500 / 19.7”
Поддръжка

500 / 19.7”
Поддръжка

(Конвейер)

ACF-30S
(Акумулатор/
    Сгъвачка)

IFU-30S
(Конвейер-
но пода-
ване) 

VAC-80Sa
(Колатор)

VAC-80Sm
(Колатор)

SPF-30S
(Телова шивачка)

HTS-30S

StitchLiner

(Акумулатор /
   Сгъвачка)

(Тристранен
       нож)

(Мин. 140 mm широчина на листа с опционал-
ната приставка)

*1  Ограничение за дебелината на бода: Ако се изпълнява широкото 6 mm централно рязане (опция), макс. 
дебелина на брошурата е 3 mm. (Ако се използва ротиращ нож с широчина 8 mm, макс. дебелина на 
брошурата е 4 mm.) 
 Ако се перфорира (опция), макс. дебелина на брошура е 3 mm.
 Когато дебелината на брошурата е 3 mm или повече, използвайте дебела тел (#24 или 25)

*2  Изисква се опционална шиеща глава.

*3  Ограничение за брошури с малък размер: Избутвачът може да не се използва, защото корицата се 
наранява от транспортната лента или е трудно брошурата да се стапелира на извеждащия конвейер в 
зависимост от грамажа, дебелината, броя или ориентацията (по дължина или напречно) на листа.

*4  Производителността зависи от избрания режим на работа и състоянието на хартията.

Необходимо работно
пространство за

поддръжка

(Тристранен
нож)

StitchLiner6000 – спецификации

2 до 25 mm

3 фази 200 / 208 / 220 / 400 V, 50/60 Hz

*1 Ограничение за дебелината на бода: Ако се изпълнява широкото 6 mm централно рязане (опция), макс. 
дебелина на брошурата е 3 mm. (Ако се използва ротиращ нож с широчина 8 mm, макс. дебелина на 
брошурата е 4 mm.) 

 Ако се перфорира (опция), макс. дебелина на брошура е 3 mm.

 Когато дебелината на брошурата е 3 mm или повече, използвайте дебела тел (#24 или 25)

*2 Изисква се опционална шиеща глава.

*3  Ограничение за брошури с малък размер: Избутвачът може да не се използва, защото корицата се 
наранява от транспортната лента или е трудно брошурата да се стапелира на извеждащия конвейер в 
зависимост от грамажа, дебелината, броя или ориентацията (по дължина или наппречно) на листа.

*4 Производителността зависи от избрания режим на работа и състоянието на хартията.
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Near-Line решение за дигитален печат

Поточен in-line подавач на притурки за ефикасна продукция на брошури

Подавач IM-30

IM-30 може да вмъква единични листове, пощенски картички и сгънати листове в готовите брошури.

За StitchLiner5500

Висока производителност
Макс. 25 000 листа/час (формат А3)

Високо извеждане
Станция за подаване на листове: Макс. 620 mm 
Станция за подаване на корици (CF-400): Макс. 200 mm

Многобразие от опционални модули

Динамичност
HOF-400 може да работи с различни приложения. Маркиращ сензор
позволява на подавача  да работи с различен брой листове, 
цялостно и с калибриране.
*HOF-400 не може да се свързва с VAC-80S

Спестяване на работните операции
Вмъкването на допълнителни материали в брошурите може да се осъществява 
in-line -в режим на работа на теловата шивачка с минимилна намеса на оператор.

Висока производителност
IM-30, свързан с теловата шивачка, може да вмъква допълнителен материал 
при производителна скорост на теловата шивачка макс. 4000 брошури/час. 
Функцията за отхвърляне на погрешно подаден материал осигурява непрекъс-
натост на работния процес, дори при възникването на такива грешки.

Удобство при обслужването

Широко приложение
Потенциалът на продукцията е увеличен с големия избор на притурки 
за вмъкване. Могат да се вмъкнат до 
3 листа в средата на брошура или 
под горния лист.

IM-30

За StitchLiner5500/6000

Под най-горния лист

Среда на брошурата

Пощенска картичка

Единичен лист 
(До 3 листа) 
Сгънат лист

Опцията IM-30
IM-SD

 ● Ултразвуковият сензор засича, че само един горен лист се обръ-
ща постоянно.

Options

HOF-400
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Байпас стекер : ST-40

Лесни и бързи настройки

За StitchLiner5500

Други опции

Удобство при обслужването
Производството и комплектоването на брошури се избира от ключ, който се 
намира на устройството ST-40.

Висока производителност
Сгрешените комплекти се транспортират до специалната вградена тава за непре-
къснaт работен процес. Изведените на палета сортирани комплекти се очукват 
за висококачествено стапелиране.

*Стекерът ST-40 не може да се свързва с VAC-80S.

ST-40

Шиеща глава

Комплект за подшиване тип „ухо”

Перфориращо устройство 

Програма за 6-странично сгъване: SLRom6P – само за StitchLiner 5500 

Устройство за централно рязане: CC-06/ 1/4 / 08 / 10 / 12
Производството на коли-двойник посред-
ством използване на централните резци.

Специални поръчки

Избутвач с предварително задаване PK-30

Датчик за дебелината на брошурата HTS-TD

Екстрактор на отпадъчни изрезки: ТВ-30

* Максималната дебелина зависи от формáта и вида 
   хартия на брошурата.

StitchLiner

Високоскоростен o�ine подавач HOF-400

HOF-400 е съвместим с многообразие от системни конфигурации 
като подавачи на листове, подавачи на корици, акумулиращи ус-
тройства, обрязващи модули и модули за централно биговане.

Интуитивното touchscreen-управление и системата за контрол на качеството 
повишава продуктивността при минимум грешки. Системаta за контрол на 
качеството включва: Сензор за грешки на подаващата секция, сензор за греш-
ки при сортирането, сензор за заседнали брошури.

Осигурени са стандартна шиеща 
глава (№24 до №256 – дебелина: 
0.6 mm до 0.5 mm) и опционална 
шиеща глава (№26 до №28 – 
дебелина: 0.5 mm до 0.4 mm). 
Предлагат се допълнителни ши- 
ещи глави за до 4 бода на бро- 
шура с монтажна вложка B-30S.  
*Като фабрична опция се предлагат 3 бода 
с монтажна вложка B-30S.

Опционален комплект за под- 
шиване тип „ухо” може да бъде 
монтиран към стандартните 
шиещи глави, за да задоволи 
специфичните клиентски 
нужди.

Високоскоростно перфориране 
се осъществява in-line за ефикас- 
на продукция. Налични са ус- 
трой ство за перфориране HP-05 
(перфорация 5 mm),  устройство 
за перфориране HP-06 (перфора-
ция 6 mm) или модул за еди- 
нична перфорация (отпред). 

6-страничен лист може да бъде 
вмъкнат в брошура чрез проста 
операция. 6-страничен лист може 
да бъде комплектован където и 
да е в брошурата чрез комбина-
цията на на програмите ”6-page 
fold” (6-странично сгъване) и 
“block feed” (подаване на книжно 
тяло).

CC-06: 6 mm (Макс. дебелина на брошурата: 3 mm)
CC-1/4: 6.35 mm (Макс. дебелина на брошурата: 3 mm)
CC-08: 8 mm (Макс. дебелина на брошурата: 4 mm)

CC-10: 10 mm (Макс. дебелина на брошурата: 5 mm)
CC-12: 12 mm (Макс. дебелина на брошурата: 6 mm)

В зависимост от предварител-
но зададена от touch-screen-пa
нела бройка, една брошура се 
измества под ъгъл, за да бъде 
лесно идентифицирана и 
отделена пачката.

Датчикът за дебелината на бро- 
шурите HTS-TD се инсталира на 
предната част от изрязващата 
секция и контролира дебелината 
на всяка отделна брошура. 
В случай на липсващ или дубли- 
ран комплект, системата се спи- 
ра за максимален контрол на 
качеството.

Мощно изсмуква отпадъчните 
изрезки от тристранния нож 
HTS-30S за да не спира хода на 
работата.
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