
Характеристики:

Аспирация за PUR лепилни пàри (VS-160): Опционално

Термолепачна машина за книги с PUR лепило BQ-160 PUR

 BQ-160PUR

1.  Подходяща за производство на  индивидуални фото албуми като сватбени албуми и албуми за пътешествия.

2.  Възможност за изпълнение на безшевно скрепване, кантоване с лента и подлепване без кантоваща лента.

3.  Възможност за производство на книги с дебелина до 40 мм.

4. Опционалният биговащ модул CRB-160 може да бъде свързан on-line с цел биговане на корици (възможност 
за изпълнение на до 8 бр. биговащи линии).

5.  Наличен е опционален модул за аспирация VS-160 за PUR лепилни пàри с цел екологично производство.



Улеснено производство на книги чрез скрепване с PUR-лепило.

*Дизайнът и спецификациите на машината могат да бъдат променени без предварително известие.
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       Цветен touchscreen-панел1

       Фрезоваща станция3

       Лепилен резервоар4

       Преса5

      Модул за аспирация (VS-160) на PUR лепилни пàри: Опция6

       Биговащ модул (CRB-160): Опционално7

      Производство на книжни блокове с твърда подвързия2

VS-160

CRB-160

Начин на подвързване

Тип лепило
Брой гнезда

Формат на книжно тяло
(горен – долен край х 

преден ръб)

Дебелина на книжно тяло
Формат на корицата

(горен – долен край х преден ръб)

Граматура на корицата
Температура на лепило

Производителност

Напрежение / честота

Параметри на машината Ш х Д х В

BQ-160 PUR - Oсновни характеристики

Подвързване с корица, кантоване, подсилване на гръбчето
PUR
1
макс. 350 х 300 mm 
макс. 350 х 300 mm 
A4 / A5 / B5 / B6
макс. 350 х 300 mm 
макс. 350 х 640 mm 
макс. 350 х 640 mm 
от 52 до 302 g/m2 
100 до 140˚С 

Макс. 120 книги/час (при кантоване)
Макс. 100 книги/час (при подсилване на гръбчето с лента)
Еднофазен 100 V, 50 / 60 Hz
Еднофазен 115 V, 50 / 60 Hz
Еднофазен 230 V, 50 / 60 Hz
1,430 х 605 х 1,335 mm 
(без включен модул за аспирация)
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Термолепачна машина за книги с PUR лепило BQ-160 PUR

Цветен touchscreen-панел, базиран на гра- 
фични икони, осигурява лесна настройка 
и удобна навигация за оператора. Само с 
един избор на бутон от touchscreen-пане-
ла могат да бъдат изпълнени безшевно 
скрепване, кантоване с лента и подлепва-
не без кантоваща лента.

Налична е плоча на второ ниво с цел про- 
изводство на кантовани книжни блокове. 
Възможно е добавяне на хартия след про- 
цеса на разрошване така че да се постигне 
производство на кантовани книжен блок с 
еднократно преминаване. 

Двойно фрезоващата функция изработва 
здрави книжни корици. Фрезоването се 
настройва лесно с бутоните ON или OFF от 
touchscreen-панела. Фрезоващото ножче 
е специално разработено за скрепване с 
PUR лепило с цел постигане на изключи-
телно фино разрошване.

Количеството лепило и отрязъка се зада- 
ват и регулират от touchscreen-панела. 
Лепилният резервоар, тип касета, с тефло- 
ното покритие е изключително лесен за 
почистване. За добро почистване е налич- 
на е станция за почистване на лепилния 
резервоар.

Здравият пресоващ механизъм осигурява 
качествени книжни корици. Натискът, ви- 
сочината, времето, времето на закъсне-
ние на пресата, както и ъгълът на пресо- 
ване могат да бъдат настроени от touch- 
screen-панела.

Наличен е опционален модул за аспира-
ция с цел екологичност и удобство по 
време на производството. Аспирацията е 
със стандартна комплектация с цел лесно 
отвеждане пàрите.

Наличен е опционален биговащ 
модул CRB-160, който може да 
бъде свързан on-line, с цел биго- 
ване на корици (възможност за 
изпълнение на до 8 бр. биговащи 
линии).

Макс. 180 книги/час (подвързване с корица) (не включва времето за работа на оператора)

www.dominov-bg.comwww.dominov-bg.com


