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MG-600 Модулна колонаборна система с 6 магазина

In-line стекер (ST-600)

Опция

Опция

Опция

Опция

CABS6000 Характеристики

Подавач

Система за проверка на образа (CCD-MG600)

Устройство за ръчно подаване (HF-600)

Контрол на грешно подаване (RU-600)

Управление
Опция

Детектор за дебелина на книжното тяло (TD-600)

Биндерът – флагман CABS6000 осигурява 
интуитивно управление, усъвършенствана 
автоматизация на изпълнението, висока про- 
дуктивност и засилен контрол на качеството, 
за да отговори на най-високите ви изисквания.

1. Висока продуктивност от 6 000 книги / час с in-line система от комплектоването до обрязването.

2. Отговаря на предизвикателствата от малки до големи тиражи благодарение на интуитивното лесно 
управление чрез touchscreen панела и бързата, точна подготовка.

3. Оборудван със сменяем лепилен резервоар, който позволява топло лепене както с EVA, така и с PUR.

4. Възможност за in-line лепене на различни формати, от А6 до В4.

5. Възможност за o�-line набиране на сигнатури чрез in-line стекера ST-600. Същевременно колонабор- 
ният агрегат може да работи нонстоп с инсталиране на устройството за контрол на грешни книжни 
тела RU-600.

6. CCD камери за контрол на изображението, детектор за дебелината, проверка на теглото, детектор за 
дължината на книжното тяло и други опционални характеристики за контрол на качеството.

7. Може да се добави и мрежовата система HORIZON JDF (pXnet) за допълнително повишаване на 
ефективността на процеса на лепене.

1. До 6 бр. колонаборни агрегати (възможност за комбиниране 
до 36 станции).

2. Интуитивно управление чрез интелигентен touchscreen панел.

3. CCD камерите (опция CCD-MG) засичат листовете, които са 
били неправилно позиционирани или грешно отпечатани.

4. Възможност за запаметяване на използваните станции и 
настройките на сензора.

5. In-line стекер ST-600 за набиране на колите o�-line от биндера 
(самостоятелна работа на колонаборната машина).

За по-добър контрол на каче- 
ството се измерва дебелината 
на книжното тяло, така че 
само одобрените книги про- 
дължават към следващите 
стъпки. Настройките се въвеж- 
дат чрез интуитивния touch- 
screen панел.

RU-600 отхвърля всяка неправилно окомплектована 
сигнатура, така че цялата система може да работи 
непрекъснато, с цел по-висока продуктивност.

MG-60H може да работи като 
самостоятелен колонаборен 
агрегат, когато е инсталиран 
in-line стекерът ST-600.

Високоскоростна CCD камера проверява образа на всеки 
цикъл на подаване, за да пре- 
дотврати неправилно подава- 
не на сигнатури или листове 
за абсолютна точност на доку- 
мента. Заснетият образ се по- 
казва на всеки дисплей за ви- 
зуално потвърждение.

HF-600 позволява на операто-
ра да подава допълнителни 
сигнатури или листове. 
MG-600 започва набирането, 
след като сигнатурата е пода- 
дена ръчно, така че двете сиг- 
натури се комбинират гладко.

На всяка станция са поставени 
големи touchscreen панели за 
ефикасно управление. Настрой-
ките за даден агрегат могат да 
се запаметяват.

Осигурено е стабилно подава-
не на хартията. Всяка подаваща 
секция е оборудвана с лампа за 
индикация на статуса.
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Биндер със 17 работни гнезда

Подаваща секция

Опция

Детектор за тегло (WD-17) / Конвейер за отхвърлени книги (RU-17)

Подавач на корици

Опция

Устройство за подаване на мрежа (GF-17)

Извеждаща секция

Фрезоваща секция

Биговаща секция

Подаване на корици / Притискаща секция

Опция

Калибър за размерите на книгата (SI-17)
Опция

Премелтер за лепилото

Опция

Нанасяща секция EVA / PUR

Свързана извеждаща секция

Конзола за оператора

Опция

Страничен лепилен резервоар (TM-17)

Лепилна секция

Опция

Престекер (SS-110)

SB-17
1. Просто и лесно въвеждане на точни автоматизирани настройки.

2. Възможност за постигане на продуктивност от до 6 000 книги / час.

3. Възможност за използване на две системи за топло лепене – EVA и 
PUR, благодарение на сменяемите лепилни резервоари.

4. Резервоарът за лепило EVA осигурява изключително качествено 
нанасяне на лепилото, дори и при висока скорост, благодарение на 
трите лепилни диска и дозиращия вал.

5. Двете фрезоващи секции осигуряват широко разнообразие от 
заготовки за фрезоване на гръбчето. Системата може и да стрива 
отпадъка за по-лесно рециклиране.

Въртящият се грайфер за корици задържа корицата здраво 
с цел стабилно подаване. Погрешно подадените корици се 
засичат от CCD камера, а двойните корици се засичат от 
свръхзвуков сензор. Кориците могат да се зареждат в 
подавача по време на работа.

При производството на 
книжни тела за книги с 
твърди корици GF-17 
изрязва мрежата до 
подходящата дължина 
преди подаването.

Биговащите ножчета за ко- 
рицата могат да правят до 
четири бига и да се настрой-
ват автоматично според 
дебелината на книгата.

Усъвършенстваната притис-
каща система упражнява 
голям натиск, за да направи 
слепванията издръжливи и с 
остри ръбове. Натискът 
може да се регулира по 
време на работа.

Книжните тела се извеждат гладко от притискащата към 
извеждащата секция. Регистрацията на корицата се про- 
верява на всяка книга. При отчитане на грешка в регистъ- 
ра, книгата автоматично се отхвърля към опционалния 
конвейер.

Всички необходими настройки могат да 
се изпълняват автоматично чрез отчи- 
тане на дължината на самото книжно 
тяло и корицата, вместо данните за го- 
лемината да се въвеждат ръчно на опе- 
рационния панел.

Трите лепилни диска осигуряват пълно проникване на ле- 
пилото в книгата за по-здраво лепене. Лепилният резерво-
ар може да се раздели на две 
отделни секции, така че да се 
използват два вида лепило за 
по-високо качество на лепе- 
нето. Настройките на стра- 
ничното лепене се въвеждат 
от touchscreen панела.

Притискащите валове упражняват силен натиск върху 
книжното тяло и пресата за точно фрезоване. Двете 
фрезоващи секции подготвят книжното гръбче за 
постигане на отлично качест- 
во. Системата може и да стри- 
ва отпадъка за по-лесно ре- 
циклиране. Височината на 
фрезоване също може да се 
регулира от touchscreen 
панела.

Двата големи touchscreen 
панела на SB-17 осигуряват 
просто и лесно управление. 
Всички необходими 
настройки могат да се 
въвеждат от панелите.

Комплектованите сигнатури се про- 
веряват от сензор за височина и се 
въвеждат в притискащата секция, 
докато се очукват. Чрез ръчния по- 
давач могат да се лепят и книги А4 
лежащ формат

Системата за проверка на теглото засича всички книги, на 
които липсва корица или сигнатура, и извежда грешните 
екземпляри към тавата за отхвърлени книги.

Сменяемите лепилни резервоари 
позволяват използването на двата 
вида топло лепене – EVA и PUR.

Лепилото се загрява предварително в отделен резерво-
ар с голям капацитет и се подава към лепилния резерво-
ар, когато е необходимо.

Страничният лепилен резервоар се 
допълва автоматично, когато нивото на 
лепилото падне под определена точка.

Залепените книги се транспортират към престекер 
(SS-110), който събира предварително зададен брой 
книги (до 100 мм) за обрязване в HT-110. SS-110 се 
настройва автоматично според данните, зададени в 
HT-110. Фините настройки се изпълняват от голям 
touchscreen панел. Скоростта на конвейера към HT-110 
също се задава автоматично.
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HT-110 Тристранен нож
Усъвършенствани характеристики

PUR

Система pXnet

Силно, екологично чисто PUR решение

Автоматизация на лепенето с JDF workow

Полиуретановият реактив, наричан още PUR, е полиуретаново лепило, което привлича внимание със силата си на лепене и екологичната си чистота.

Силно лепене на отворени книги Издръжливост на температура

Екология

EVA PUR

Hydraulic Cutter

APC -61 II
Three-side Trimmer

HT -30
HT -80

Trim1

Perfect Binder

SB -09II 
SB -07
BQ- 470
BQ- 270C
Case Binder

HCB -2
Perfect Binding Line

CABS 6000
CABS 4000

Bind3

Saddle-stitching System

StitchLiner
StitchLiner 5500
Bookletmaker

SPF-200 A/FC-200 A

Stitch4

In-line Saddle-stitching System

StitchLiner 6000 Digital
In-line Folder

AF-566F Digital

Digital Finish5

Document Finisher

ColorWorks Pro
ColorWorks

Computerized Folder

AFC-746F
AFC-746S/ 746D
AFC-744 A/744 S
AFC-566FG
AFC-566A
AFC-564A
AFC-546A
AFC-544A
AF-566T4F
AF- 406T6A
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Prepress

Press

Digital Press
Operation Mgr

MIS

Postpress

Digital Finish

5

Stitch

4

Bind
3

Fold
2

Trim
1

Satellite PC

BCR
Control PC

Printer

Job Ticket

Job Ticket

Конзола за оператора

Устройство за разпознаване на пластини Обрязваща секция

Опция

Екстрактор за изрезки (TB-100)

Опция

Комплектация на различни формати

Подаваща секция

1. Настройките с висока точност се извършват с лесни и прости 
операции.

2. Скоростта на обрязване може да се регулира в 13 стъпки от 400 
до 1 600 цикъла / час. Чрез събиране на 4 книги едновременно 
в престекера може да се постигне продуктивност от 6 000 
книги / час.

3. Здравата рамка и издръжливата структура осигуряват изклю-
чителна точност на обрязването.

Управлението е просто и лес- 
но, като всички необходими 
настройки се изпълняват от 
големия, цветен touchscreen 
панел с икони. Ако системата 
засече грешка, нейният вид и 
местоположение се показват 
за лесно отстраняване.

LED лампите светват, за да индикират коя пластина е подхо- 
дяща за всеки книжен формат. Смяната на пластините е 
бърза и лесна.

Височината на всеки резец и ъгълът на предния резец могат 
да се регулират от цветния touchscreen по време на работа. 
Обрезките се издухват далеч от ножа от мощни въздушни 
дюзи, монтирани на ножодържачите.

Отпадъкът от тристранно-
то обрязване се изсмуква 
от екстрактора за изрезки.

Топлото лепило PUR запазва издръжливостта 
си както при ниски, така и при високи темпера-
тури. Устойчивостта му варира от -20 до +120˚ 
С срещу 0 до 60˚ за EVA. Това позволява книги- 
те, залепени с PUR, да се използват при почти 
всеки климат или местоположение.

Лепилото PUR е безвредно за околната среда, 
което позволява рециклирането на книгите, 
залепени с него. PUR има и по-ниска точка на 
топене (120˚ С) от EVA, което спестява енергия 
при производството.

Системата за контрол на лепенето pXnet може да приема JDF данни за напълно 
автоматизирани настройки или да се използва като централна контролна точка 
за изготвяне на графици, изпращане на данни за поръчките и събиране на 
производствена статистика от свързаните в мрежата машини в реално време. 
pXnet осигурява ефективност и е ценна за производства с голямо разнообра-
зие / малък обем, където се извършват чести смени на поръчките.

Топлото лепене с PUR осигурява по-добро покритие на страни- 
цата в сравнение с EVA. Якостта на лепене осигурява нанасянето 
на малко количество лепило, което позволява на страниците да 
остават хоризонтални, когато се отвори книгата.

Притискаща секция в подавача пресова 
книгите, за да отстрани въздуха с цел 
намаляване на обема и точност на 
рязане.

С диверсификацията на печатната индустрия расте и търсенето 
на възможности за лепене на цветни листове. Топлото лепене с 
EVA не е здраво при гланцирани материали и не позволява при- 
емливо лепене на отворени книги. От друга страна топлото лепе- 
не с PUR осигурява адекватни резултати и качество при лепене 
на отворени книги както за офсетов, така и за дигитален печат.

Щемпели за притискане и долни маси 
за обрязване на всички формати се 
предлагат като опция.

Усъвършенствани характеристики

6000



HT-110 Тристранен нож
Усъвършенствани характеристики

PUR

Система pXnet

Силно, екологично чисто PUR решение

Автоматизация на лепенето с JDF workow

Полиуретановият реактив, наричан още PUR, е полиуретаново лепило, което привлича внимание със силата си на лепене и екологичната си чистота.

Силно лепене на отворени книги Издръжливост на температура

Екология

EVA PUR

Hydraulic Cutter

APC -61 II
Three-side Trimmer

HT -30
HT -80

Trim1

Perfect Binder

SB -09II 
SB -07
BQ- 470
BQ- 270C
Case Binder

HCB -2
Perfect Binding Line

CABS 6000
CABS 4000

Bind3

Saddle-stitching System

StitchLiner
StitchLiner 5500
Bookletmaker

SPF-200 A/FC-200 A

Stitch4

In-line Saddle-stitching System

StitchLiner 6000 Digital
In-line Folder

AF-566F Digital

Digital Finish5

Document Finisher

ColorWorks Pro
ColorWorks

Computerized Folder

AFC-746F
AFC-746S/ 746D
AFC-744 A/744 S
AFC-566FG
AFC-566A
AFC-564A
AFC-546A
AFC-544A
AF-566T4F
AF- 406T6A
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Конзола за оператора

Устройство за разпознаване на пластини Обрязваща секция

Опция

Екстрактор за изрезки (TB-100)

Опция

Комплектация на различни формати

Подаваща секция

1. Настройките с висока точност се извършват с лесни и прости 
операции.

2. Скоростта на обрязване може да се регулира в 13 стъпки от 400 
до 1 600 цикъла / час. Чрез събиране на 4 книги едновременно 
в престекера може да се постигне продуктивност от 6 000 
книги / час.

3. Здравата рамка и издръжливата структура осигуряват изклю-
чителна точност на обрязването.

Управлението е просто и лес- 
но, като всички необходими 
настройки се изпълняват от 
големия, цветен touchscreen 
панел с икони. Ако системата 
засече грешка, нейният вид и 
местоположение се показват 
за лесно отстраняване.

LED лампите светват, за да индикират коя пластина е подхо- 
дяща за всеки книжен формат. Смяната на пластините е 
бърза и лесна.

Височината на всеки резец и ъгълът на предния резец могат 
да се регулират от цветния touchscreen по време на работа. 
Обрезките се издухват далеч от ножа от мощни въздушни 
дюзи, монтирани на ножодържачите.

Отпадъкът от тристранно-
то обрязване се изсмуква 
от екстрактора за изрезки.

Топлото лепило PUR запазва издръжливостта 
си както при ниски, така и при високи темпера-
тури. Устойчивостта му варира от -20 до +120˚ 
С срещу 0 до 60˚ за EVA. Това позволява книги- 
те, залепени с PUR, да се използват при почти 
всеки климат или местоположение.

Лепилото PUR е безвредно за околната среда, 
което позволява рециклирането на книгите, 
залепени с него. PUR има и по-ниска точка на 
топене (120˚ С) от EVA, което спестява енергия 
при производството.

Системата за контрол на лепенето pXnet може да приема JDF данни за напълно 
автоматизирани настройки или да се използва като централна контролна точка 
за изготвяне на графици, изпращане на данни за поръчките и събиране на 
производствена статистика от свързаните в мрежата машини в реално време. 
pXnet осигурява ефективност и е ценна за производства с голямо разнообра-
зие / малък обем, където се извършват чести смени на поръчките.

Топлото лепене с PUR осигурява по-добро покритие на страни- 
цата в сравнение с EVA. Якостта на лепене осигурява нанасянето 
на малко количество лепило, което позволява на страниците да 
остават хоризонтални, когато се отвори книгата.

Притискаща секция в подавача пресова 
книгите, за да отстрани въздуха с цел 
намаляване на обема и точност на 
рязане.

С диверсификацията на печатната индустрия расте и търсенето 
на възможности за лепене на цветни листове. Топлото лепене с 
EVA не е здраво при гланцирани материали и не позволява при- 
емливо лепене на отворени книги. От друга страна топлото лепе- 
не с PUR осигурява адекватни резултати и качество при лепене 
на отворени книги както за офсетов, така и за дигитален печат.

Щемпели за притискане и долни маси 
за обрязване на всички формати се 
предлагат като опция.

Усъвършенствани характеристики

6000



Опции Опции

CABS Опции

SSP-101

MG-600

MG-600

SB-17

SB-17

HT-110

HT-110

CV-101

CVA-100

SI-17
TB-100

TM-17

TB-100

CCG-100

HCG-100

WD-17

WD-17

RU-17

SS-110
UC-110

TD-600
RU-600

CCD-MG600

HF-600
AP-15 R-17

DC-600

MU-17EVA
Премелтер за PUR

Премелтер за PUR

Премелтер за PUR

MU-17PUR

EU-600

ST-600
KB-17

MG-600

RU-17

SS-110
UC-110

TD-600
RU-600

CCD-MG600

HF-600
R-17

DC-600 EU-600

ST-600
KB-17

Охлаждащ конвейер (прав)

EP-09
GF-17 VS-17

Охлаждащ конвейер (извит)

CCD-MG600TD-600

HF-600
CMP-04

CU-600

RU-600
ST-600

CVA-100
CV-101

SSP-101

EP-09
GF-17 VS-17

SI-17

Премелтер
TM-17

AP-15

MU-17EVA
MU-17PUR

MG-600SB-17

HT-110
SSP-101

CV-101

CVA-100

TB-100

HC-110

HCG-100

CCD-MG600

DC-600

SI-17

Премелтер

TM-17

AP-15 R-17

MU-17EVA
MU-17PUR

EP-09

RC-15

GF-17 VS-17 SC-17 KB-09

MG-600 + SB-17 + HT-110 Свързани

MG-600 + SB-17 Свързани

MG-600 + SB-17 + HT-110 Свързани

HT-110 Самостоятелен

MG-600 Самостоятелна

Премелтер

Опция Колонаборна система MG-600
Име модел Описание Забележки

EU-600 Удължение Необходимо е между MG-600 и SB-17 при монтаж на устройство за проверка на теглото

CCD-MG600 Система за проверка на изображението CCD камери проверяват образа на всяка сигнатура за предотвратяване подаването на грешна сигнатура или лист

TD-600 Детектор за дебелина Измерва дебелината на окомплектованите сигнатури

ST-600 In-line стекер За комплектоване на сигнатури на самостоятелна MG-600

RU-600 Отхвърляща секция Неправилните сигнатури се отхвърлят за непрекъсната работа

HF-600 Ръчен подавач Операторът подава ръчно допълнителни сигнатури и листове

DC-600 Извеждане Извеждаща секция между MG-600 и SB-17

CU-600 Свързваща секция Необходима е за използването на MG-600 с RU-600

Избор
Комплект

Свързваща и извеждаща секция
Име модел Описание Забележки

SS-110 Престекер Престекерът събира предварително зададен брой залепени книги (до 100 мм) за обрязване в HT-110

KB-09 Мост Мост над извеждащата секция

KB-17 Мост Мост над извеждането, за свързване на MG-600, SB-17 и HT-110

Различни конфигурации, в зависимост от пространството.— Охлаждащ конвейер

CCG-100 Водач извит конвейер За позициониране на изведените книги на охлаждащия конвейер

Опция Тристранен нож HT-110
Име модел Описание Забележки

HC-110 Конвейер за ръчно подаване
Необходим за подаване на книги при самостоятелна употреба на HT-110; конвейер с дължина 1.3 м 
и регулируема скорост на 3 фази

HCG-100 Водач ръчно подаване Водач, монтиран на входа на HT-110 върху охлаждащия конвейер

— Маси за обрязване Долни маси за обрязване за всеки формат

CV-101 Ролков конвейер Ролков конвейер с дължина 1 м за извеждане HT-110

CVA-100 Удължен конвейер Извеждащ конвейер, който може да се удължи от 1.5 до 3.8 м

SSP-101 Впръскване на силикон Пръска силикон на резците, предотвратявайки зацапване с лепило

TB-100 Екстрактор на изрезки Всмуква натрупаните изрезки с въздух

- К-т (комплект) – необходима е употребата на двете устройства като комплект

- И-р (избор) – възможен е избор между двете опции

Избор

Фундаментни планове CABS6000

Опция Биндер със 17 работни гнезда SB-17
Име модел Описание Забележки

R-17 Свързваща секция Свързваща секция между MG-600 и SB-17

AP-15 Въздушна помпа Въздушна помпа за секцията за въвеждане на книжни тела SB-17

— Премелтер Автоматичен премелтер за EVA и PUR

TM-17 Странично подлепване Автоматично подаване на лепило за странично подлепване

SI-17 Калипер Взима размера на книжното тяло и корицата и ги изпраща на SB-17

RU-17 Отхвърляща секция Отхвърля всяка грешна книга, засечена в SB-17

WD-17 Проверка на теглото Проверява теглото на всяка книга

TC-17  Байпас конвейер Когато не се използва WD-17, е необходим байпас TC-17

SC-17 Стекерен конвейер Когато не се използва HT-110, е необходимо извеждане SC-17

VS-17 Екстрактор на пари Екстрактор на пари за SB-17

MU-17EVA Резервоар EVA За нанасяне на лепило EVA (лепилни дискове)

MU-17PUR Резервоар PUR За нанасяне на лепило PUR (лепилни дискове)

NU-17PUR Резервоар PUR За нанасяне на лепило PUR (дюзи)

GF-17 Подаване на мрежа Секция, която изрязва мрежата до подходящата дължина

PH-17 Загряване резервоар Подгрява предварително лепилния резервоар за кратка подготовка

Избор

Комплект



Опции Опции

CABS Опции

SSP-101

MG-600

MG-600

SB-17

SB-17

HT-110

HT-110

CV-101

CVA-100

SI-17
TB-100

TM-17

TB-100

CCG-100

HCG-100

WD-17

WD-17

RU-17

SS-110
UC-110

TD-600
RU-600

CCD-MG600

HF-600
AP-15 R-17

DC-600

MU-17EVA
Премелтер за PUR

Премелтер за PUR

Премелтер за PUR

MU-17PUR

EU-600

ST-600
KB-17

MG-600

RU-17

SS-110
UC-110

TD-600
RU-600

CCD-MG600

HF-600
R-17

DC-600 EU-600

ST-600
KB-17

Охлаждащ конвейер (прав)

EP-09
GF-17 VS-17

Охлаждащ конвейер (извит)

CCD-MG600TD-600

HF-600
CMP-04

CU-600

RU-600
ST-600

CVA-100
CV-101

SSP-101

EP-09
GF-17 VS-17

SI-17

Премелтер
TM-17

AP-15

MU-17EVA
MU-17PUR

MG-600SB-17

HT-110
SSP-101

CV-101

CVA-100

TB-100

HC-110

HCG-100

CCD-MG600

DC-600

SI-17

Премелтер

TM-17

AP-15 R-17

MU-17EVA
MU-17PUR

EP-09

RC-15

GF-17 VS-17 SC-17 KB-09

MG-600 + SB-17 + HT-110 Свързани

MG-600 + SB-17 Свързани

MG-600 + SB-17 + HT-110 Свързани

HT-110 Самостоятелен

MG-600 Самостоятелна

Премелтер

Опция Колонаборна система MG-600
Име модел Описание Забележки

EU-600 Удължение Необходимо е между MG-600 и SB-17 при монтаж на устройство за проверка на теглото

CCD-MG600 Система за проверка на изображението CCD камери проверяват образа на всяка сигнатура за предотвратяване подаването на грешна сигнатура или лист

TD-600 Детектор за дебелина Измерва дебелината на окомплектованите сигнатури

ST-600 In-line стекер За комплектоване на сигнатури на самостоятелна MG-600

RU-600 Отхвърляща секция Неправилните сигнатури се отхвърлят за непрекъсната работа

HF-600 Ръчен подавач Операторът подава ръчно допълнителни сигнатури и листове

DC-600 Извеждане Извеждаща секция между MG-600 и SB-17

CU-600 Свързваща секция Необходима е за използването на MG-600 с RU-600

Избор
Комплект

Свързваща и извеждаща секция
Име модел Описание Забележки

SS-110 Престекер Престекерът събира предварително зададен брой залепени книги (до 100 мм) за обрязване в HT-110

KB-09 Мост Мост над извеждащата секция

KB-17 Мост Мост над извеждането, за свързване на MG-600, SB-17 и HT-110

Различни конфигурации, в зависимост от пространството.— Охлаждащ конвейер

CCG-100 Водач извит конвейер За позициониране на изведените книги на охлаждащия конвейер

Опция Тристранен нож HT-110
Име модел Описание Забележки

HC-110 Конвейер за ръчно подаване
Необходим за подаване на книги при самостоятелна употреба на HT-110; конвейер с дължина 1.3 м 
и регулируема скорост на 3 фази

HCG-100 Водач ръчно подаване Водач, монтиран на входа на HT-110 върху охлаждащия конвейер

— Маси за обрязване Долни маси за обрязване за всеки формат

CV-101 Ролков конвейер Ролков конвейер с дължина 1 м за извеждане HT-110

CVA-100 Удължен конвейер Извеждащ конвейер, който може да се удължи от 1.5 до 3.8 м

SSP-101 Впръскване на силикон Пръска силикон на резците, предотвратявайки зацапване с лепило

TB-100 Екстрактор на изрезки Всмуква натрупаните изрезки с въздух

- К-т (комплект) – необходима е употребата на двете устройства като комплект

- И-р (избор) – възможен е избор между двете опции

Избор

Фундаментни планове CABS6000

Опция Биндер със 17 работни гнезда SB-17
Име модел Описание Забележки

R-17 Свързваща секция Свързваща секция между MG-600 и SB-17

AP-15 Въздушна помпа Въздушна помпа за секцията за въвеждане на книжни тела SB-17

— Премелтер Автоматичен премелтер за EVA и PUR

TM-17 Странично подлепване Автоматично подаване на лепило за странично подлепване

SI-17 Калипер Взима размера на книжното тяло и корицата и ги изпраща на SB-17

RU-17 Отхвърляща секция Отхвърля всяка грешна книга, засечена в SB-17

WD-17 Проверка на теглото Проверява теглото на всяка книга

TC-17  Байпас конвейер Когато не се използва WD-17, е необходим байпас TC-17

SC-17 Стекерен конвейер Когато не се използва HT-110, е необходимо извеждане SC-17

VS-17 Екстрактор на пари Екстрактор на пари за SB-17

MU-17EVA Резервоар EVA За нанасяне на лепило EVA (лепилни дискове)

MU-17PUR Резервоар PUR За нанасяне на лепило PUR (лепилни дискове)

NU-17PUR Резервоар PUR За нанасяне на лепило PUR (дюзи)

GF-17 Подаване на мрежа Секция, която изрязва мрежата до подходящата дължина

PH-17 Загряване резервоар Подгрява предварително лепилния резервоар за кратка подготовка

Избор

Комплект



Системни конфигурации CABS6000

Спецификации MG-600
Подаване
Модули

Долна вакуумна глава
MG-600a / MG-600b / MG-600b / MG-600c / MG-600b / MG-600b

Брой магазини 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 магазина

Формат
Макс. Ш 385 х В 275 мм
Мин. Ш 148 х В 105 мм

Макс. височина 
на стапела

Сигнатура нормална хартия 300 мм
Сигнатура гланцирана хартия 150 мм

Дебелина транспорт Макс. 50 мм
Тегло на хартията Нормална сигнатура

Продуктивност Макс. 6 000 листа / час

Захранване
50/60 Hz, MG-600a: 2.9 kW; 
MG-600b: 1.8 kW / MG-600c: 60 Hz, 2.7 kW

Размери (мм)

MG-600a: 
3200 (Ш) х 1180(Д) х 1690(В)
MG-600bc: 
2860(Ш)х 1180(Д) х 1690(В)

Спецификации HT-110
Формат необр. книга

(височина х преден ръб)
Макс. 410 х 320 мм
Мин. 148 х 105 мм

Формат обрязана книга
Макс. 366 х 300 мм
Мин. 145 х 103 мм

Ширина на обрязване
Преден ръб: 45 мм 
(макс. 23 мм при краен формат А4 лежащ)
Височина: 30 мм

Дебелина на обрязване

2 до 100 мм
Ограничения:
а. Макс. 50 мм за книги с разстояние от гръбчето 
до предния ръб до 145 мм
б. Ограничение за книги с крайна височина 
над 325 мм
Например: 
Макс. 55 мм за книги с разстояние от гръбчето 
до предния ръб 400 мм преди обрязване
Макс. 80 мм за книги с височина 364 мм 
преди обрязване

Сила на притискане 4 до 12 kN (регулиране на 9 стъпки)
Производителност 400-1600 цикъла/час (регулиране на 13 стъпки)

Захранване 200 V 50/60 Hz 3.9 kW без компресор

Размери (мм)

Тяло: 
1950 (Ш) х 2150 (Д) х 1950 (В)
Захранване: 
508(Ш)х1000(Д)х1450(В)

Спецификации SB-17

Размер на
книгата

Лежащ 
формат

O¬-line
Макс. 400 (Ш )х 280 (В) мм
Мин. 148 (Ш) х 105 (В) мм (А6)

In-line
Макс. 385 (Ш) х 275 (В) мм
Мин. 148 (Ш) х 105 (В) мм (А6)

Стоящ 
формат

O¬-line
Макс. 330 (Ш )х 320 (В) мм
Мин. 135 (Ш) х 185 (В) мм (В6)

In-line
Макс. 250 (Ш) х 320 (В) мм
Мин. 135 (Ш) х 185 (В) мм (В6)

Дебелина на книгата 2 до 50 мм

Размер на корицата 
(височина х пр. ръб)

Макс. 400 х 660 мм
Мин. 135 х 220 мм

Тегло на корицата 81.2 – 303 г/м2 нормална хартия 104.4 – 348 г/м2 гланцирана хартия
Височина на стапела корици Макс. 130 мм

Производителност Макс. 6 000 книги / час
Размери (мм) 7 100 (Ш) х 1 700 (Д) х 1 500 (В)

R-17

MU-17EVAMU-17PUR

RU-17

9 m Охлаждащ конвейер (прав)

9 m Охлаждащ конвейер (извит)

Премелтер за PUR
Резервоар PUR Резервоар EVA

Премелтер за PUR
Резервоар PUR Резервоар EVA

WD-17

SS-110

DC-600 EU-600

RU-600
ST-600

HF-600
TD-600

MU-17EVAMU-17PUR

R-17

SS-110

DC-600 EU-600
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HF-600
TD-600

RU-17
WD-17
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MG-600bMG-600a

HT-110

2,865 
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6,520
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43

1
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0

1,
67
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955955 1,4321,897

SB-17
MG-600bMG-600a

HT-110

21,113 

2,865 

8,360 

6,520 

3,371 

3,676 
2,509 
1,953 507
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62

0 
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0

1,
43

148
2

1,796

955955 1,4321,897

Пример 1

Пример 2

*Contact your local dealer for more information

Размери на машините и примерни конфигурации (мм) Спецификации

 * Дизайнът и спецификациите на машината подлежат на промяна без предизвестие.



Системни конфигурации CABS6000

Спецификации MG-600
Подаване
Модули

Долна вакуумна глава
MG-600a / MG-600b / MG-600b / MG-600c / MG-600b / MG-600b

Брой магазини 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 магазина

Формат
Макс. Ш 385 х В 275 мм
Мин. Ш 148 х В 105 мм

Макс. височина 
на стапела

Сигнатура нормална хартия 300 мм
Сигнатура гланцирана хартия 150 мм

Дебелина транспорт Макс. 50 мм
Тегло на хартията Нормална сигнатура

Продуктивност Макс. 6 000 листа / час

Захранване
50/60 Hz, MG-600a: 2.9 kW; 
MG-600b: 1.8 kW / MG-600c: 60 Hz, 2.7 kW

Размери (мм)

MG-600a: 
3200 (Ш) х 1180(Д) х 1690(В)
MG-600bc: 
2860(Ш)х 1180(Д) х 1690(В)

Спецификации HT-110
Формат необр. книга

(височина х преден ръб)
Макс. 410 х 320 мм
Мин. 148 х 105 мм

Формат обрязана книга
Макс. 366 х 300 мм
Мин. 145 х 103 мм

Ширина на обрязване
Преден ръб: 45 мм 
(макс. 23 мм при краен формат А4 лежащ)
Височина: 30 мм

Дебелина на обрязване

2 до 100 мм
Ограничения:
а. Макс. 50 мм за книги с разстояние от гръбчето 
до предния ръб до 145 мм
б. Ограничение за книги с крайна височина 
над 325 мм
Например: 
Макс. 55 мм за книги с разстояние от гръбчето 
до предния ръб 400 мм преди обрязване
Макс. 80 мм за книги с височина 364 мм 
преди обрязване

Сила на притискане 4 до 12 kN (регулиране на 9 стъпки)
Производителност 400-1600 цикъла/час (регулиране на 13 стъпки)

Захранване 200 V 50/60 Hz 3.9 kW без компресор

Размери (мм)

Тяло: 
1950 (Ш) х 2150 (Д) х 1950 (В)
Захранване: 
508(Ш)х1000(Д)х1450(В)

Спецификации SB-17

Размер на
книгата

Лежащ 
формат

O¬-line
Макс. 400 (Ш )х 280 (В) мм
Мин. 148 (Ш) х 105 (В) мм (А6)

In-line
Макс. 385 (Ш) х 275 (В) мм
Мин. 148 (Ш) х 105 (В) мм (А6)

Стоящ 
формат

O¬-line
Макс. 330 (Ш )х 320 (В) мм
Мин. 135 (Ш) х 185 (В) мм (В6)

In-line
Макс. 250 (Ш) х 320 (В) мм
Мин. 135 (Ш) х 185 (В) мм (В6)

Дебелина на книгата 2 до 50 мм

Размер на корицата 
(височина х пр. ръб)

Макс. 400 х 660 мм
Мин. 135 х 220 мм

Тегло на корицата 81.2 – 303 г/м2 нормална хартия 104.4 – 348 г/м2 гланцирана хартия
Височина на стапела корици Макс. 130 мм

Производителност Макс. 6 000 книги / час
Размери (мм) 7 100 (Ш) х 1 700 (Д) х 1 500 (В)

R-17

MU-17EVAMU-17PUR

RU-17

9 m Охлаждащ конвейер (прав)

9 m Охлаждащ конвейер (извит)

Премелтер за PUR
Резервоар PUR Резервоар EVA

Премелтер за PUR
Резервоар PUR Резервоар EVA

WD-17

SS-110

DC-600 EU-600

RU-600
ST-600

HF-600
TD-600

MU-17EVAMU-17PUR
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Пример 1

Пример 2

*Contact your local dealer for more information

Размери на машините и примерни конфигурации (мм) Спецификации

 * Дизайнът и спецификациите на машината подлежат на промяна без предизвестие.
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