
Биндер с 9 работни гнезда SB-09S

SB-09S

Книжен формат: Лежащ

Книжен формат: Стоящ

Дебелина на книгата
Production Speed

O�-line :  Макс. 400(Ш) х 280 (В) мм
 Мин. 148 (Ш) х 105 (В) мм
In-line :  Макс. 330 (Ш) х 250 (В) мм
 Мин. 148 (Ш) х 105 (В) мм
O�-line :  Макс. 330 (Ш) х 320 (В) мм
 Мин. 135 (Ш) х 185 (В) мм
1 до 45 мм (в зависимост от условията)
Макс. 4 000 книги / час

Спецификации



Посреща нуждите на пазара с интуитивно управление, съвмести-
мост с PUR, кратка подготовка и висока продуктивност

Контролна конзола

Подаваща секция

Регистър на корици и книги

Лепене

Подавач на корици / Биговаща секция

Фрезоване

Транспортна количка (клампа)

Извеждаща секция

Детайли

Характеристики

*The machines design and speci�cations are subject to change without any notice
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Биндер с 9 работни гнезда SB-09S

1. Интуитивно управление – Интуитивното управление чрез цветния touchscreen панел с икони 
постига лесна работа и бърза подготовка.

2. Висока продуктивност – Максималната скорост на работа е до 4 000 книги на час с постоянно 
производство на висококачествени книги.

3. Сменяем лепилен резервоар – Може да се редува употребата на лепило PUR или EVA само с 
проста смяна на лепилния резервоар.

4. Възможности за разширяване – Системата може да се разшири до линия за безшевно 
скрепване с колонаборен агрегат MG-600 и тристранен нож HT-110.

5. JDF съвместимост – Машината може да се усъвършенства с контролната система pXnet на 
HORIZON, позволяваща мрежов JDF контрол за повишена ефективност.

Големият 10.4-инчов цветен touchscreen 
панел осигурява просто и лесно управление. 
Чрез него могат да се въвеждат книжният 
формат, функционалните параметри и 
фините настройки за всяка секция.

Конвейерът тип „люлка” и 
водачът се регулират авто- 
матично според дебелина-
та на книгата. Опционално-
то извеждане с извит 
конвейер извежда книгата 
нежно, за да не се мачка 
гръбчето – дори и за 
книги, залепени с PUR.

С цел ефективно оползотворяване 
на пространството е въведена рево- 
люционната подаваща пластина тип 
„люлка”.

Вграденият нагласящ механизъм 
гаран- тира прецизно подравняване 
на корицата към книжното тяло при 
високоскоростната работа.

Височината на фрезоване и скоростта на 
въртене могат да се регулират от контролния 
панел. Смяната между лепене с фрезоване и 
лепене без фрезоване е съвсем лесна.

Притискащият лост се регулира лесно за 
различни гръбчета, до 1 см. Устойчивата 
конструкция гарантира високо качество на 
лепенето всеки път.

Кориците могат да се зареждат в машината 
„в движение”. Биговащият диск за корици 
се регулира автоматично от данните, 
въведени за книжния формат.

С цел ефективно оползотво-
ряване на пространството е 
въведена рево- люционната 
подаваща пластина тип 
„люлка”.
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