
Височина: 1,962 (77.3“)

CCR
CCR-DX

CCR
CCR-DX

Blower Box

Blower Box

992 
(39.1”)

934 (36.8”)

664 (26.2”)

342
(13.5”)

650
(25.6”) 992

(39.1”)

92 (3.7”) 92 (3.7”) 230 (9.1”)
842 (33.2”)

645
(25.4”)

1,579 (62.2”)

1,579 (62.2”)

2,389 (54.7”)

3,199 (126.0”)

4,009 (157.9”)

4,819 (189.8”)

5,733 (225.8”)

842
(33.2”)

645
(25.4”)

810
(31.9”)

810
(31.9”)

810
(31.9”)

810
(31.9”)

914
(36.0”)

ST-20

Blower Box

934 (36.8”)

664 (26.2”)

342
(13.5”)

650
(25.6”)

342
(13.5”)

650
(25.6”)992

(39.1”)

842 (33.2”)
590

(23.3”)

1,524 (60.0”)

Single Tower
(Tower a)

VAC
(Tower a)

VAC
(Tower a)

VAC
(Tower a)

2 Towers
connected
(Tower m)

3 Towers
connected
(Tower m)

4 Towers
connected
(Tower m)

5 Towers
connected
(Tower m)

6 Towers
connected
(Tower c)

CCR
CCR-DX

PJ-
77R

CTK-100

CTK-100: Комплект инструменти за кула A  (Опционално)

Blower Box

650
(25.6”)

842
(33.2”)

645
(25.4”)

2,067 (81.4”)

480 (18.9”)
100 (4.0”)

VAC-1000 – Основни характеристики VAC-600H – Основни характеристики 

Габарити на машината Мерна ед.: mm (inch) *VAC-1000 и VAC-600H имат еднакви габарити

Модулна конфигурация
Брой магазини

Листоподаваща система

Формат на листа

Граматура

Височина на стапела
Застъпване на листове

Макс. производителност

Напрежение / честота

Габарити на машината 
(вкл. раздухвач)

VAC-600Ha / VAC-600Hm / VAC-600Hc

Вакуумно-роторна система за подаване

Гланцирана хартия: 74 до 210 gsm (20 до 55 lbs)
Обикновена хартия: 53 до 210 gsm (14 до 55 lbs) 
8-странично сгъната кòла: до 105 gsm (27 lbs)

Макс. 350(Ш) х 500(Д) mm (13.77“ х 19.68“)
Мин.  148(Ш) х 148(Д) mm (5.83“ х 5.83“)
Опционално се предлага поддържащ водач за обработка на листове с мин. широчина 120 mm (4.73“)

Макс. 55 mm (2.16”)
4 стъпки

Една фаза, 208 / 220 / 230 / 240 V, 50 / 60 Hz 
Възможно е трифазно напрежение 220 V

Ширина 992 mm  x  Височина 1,962 mm  (39.1” x 77.3”)

10 магазина

20 магазина
30 магазина
40 магазина
50 магазина
60 магазина

Макс. 9,900 компл./ч. (А5LEF, право извеждане)
Макс. 8,900 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)

* Скоростта на производство се ограничава от типа финишър или граматурата на листа.
Макс. 6,900 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 6,400 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 5,000 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 4,500 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 4,000 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)

10 бр. 20 бр. 30 бр. 40 бр. 50 бр. 60 бр. 6 бр. 12 бр. 18 бр. 24 бр. 30 бр. 36 бр.

Широчина 934 mm
(36.8”)

Широчина 1,744 mm
(68.7”)

Широчина 2,554 mm
(100.6”)

Широчина 3,364 mm
(132.5”)

Широчина 4,174 mm
(164.4”)

Широчина 5,088 mm
(200.4”)

Широчина 934 mm
(36.8”)

Широчина 1,744 mm
(68.7”)

Широчина 2,554 mm
(100.6”)

Широчина 3,364 mm
(132.5”)

Широчина 4,174 mm
(164.4”)

Широчина 5,088 mm
(200.4”)

 
Модулна конфигурация

Брой магазини
Листоподаваща система

Формат на листа

Граматура

Височина на стапела
Застъпване на листове

Макс. производителност

Напрежение / честота

Габарити на машината 
(вкл. раздухвач)

VAC-600Ha, VAC-600Hm, VAC-600Hc

Вакуумно-роторна система за подаване

Гланцирана хартия: 74 до 210 gsm (20 до 55 lbs)
Обикновена хартия: 53 до 210 gsm (14 до 55 lbs)
8-странично сгъната кòла: до 105 gsm (27 lbs)
Макс. 130 mm (5.11”)
4 стъпки

Една фаза, 200 / 208 / 220 / 230 V, 50 / 60 Hz 
Една фаза, 240 V, 50 Hz
Възможно е трифазно напрежение 220 V.

Ширина 992 mm  x  Височина 1,962 mm  (39.1” x 77.3”)

6 магазина

12 магазина
18 магазина
24 магазина
30 магазина
36 магазина

Макс. 9,900 компл./ч. (А5LEF, право извеждане)
Макс. 9,600 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)

* Скоростта на производство се ограничава от типа финишър или граматурата на листа.
Макс. 7,000 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 6,600 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 5,000 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 4,500 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 4,000 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)

ST-20
ST-20R

CCR
CCR-DX

PJ-77
PJ-77R

1,353 (53.3”)

575
(22.7”) 652

(25.7”)
560
(22.1”)

400
(15.8”)

1,957 (77.1”)

652
(25.7”)

645
(25.4”)

590
(23.3”)

480
(18.9”)

ST-60 ST-40

Модел

CCR
CCR-DX

ST-20

ST-20R

PJ-77

PJ-77R

ST-40

ST-60

Наименование

Извеждаща тава Criss-Cross

Извеждащ стекер

За дясно странично извеждане

Очуквач на хартията

За дясно странично извеждане

Байпас стекер

Последователен стекер

 Формат на листа / Капацитет на извеждащата тава
Макс. 320(Ш) x 470(Д) mm (12.59” x 18.50”)
Мин.  148(Ш) x 210(Д) mm (5.83” x 8.27”)
А5-А4: 170 mm (6.7“) / А4-А3:100 mm (4.0”)
Макс. 320(Ш) x 450(Д) mm (12.59” x 17.71”)
Мин.  128(Ш) x 182(Д) mm (5.04” x 7.17”) 
320 mm (12.6”) 
Макс. 320(Ш) x 460(Д) mm (12.59” x 18.11”)
Мин.  128(Ш) x 182(Д) mm (5.04” x 7.17”)
110 mm (4.4“)
Макс. 350(Ш) x 500(Д) mm (13.77” x 19.68”)
Мин.  182(Ш) x 128(Д) mm (7.17” x 5.04”)
360 mm (14.1“)
Макс. 350(Ш) x 500(Д) mm (13.77” x 19.68”)
Мин. 182(Ш) x 128(Д) mm (7.17” x 5.04”)
Извеждаща тава А (R) – дясна 360 mm (14.1“)
Извеждаща тава B (L) – лява 580 mm (22.8“)

опционално

опционално

опционално

опционално

опционално

избор

избор

Модел
StitchLiner5500

(ACF-30+SPF-30S+HTS-30S)

SPF-200A+FC-200A

SPF-200A+HP-200A+FC-200A

SPF-20+FC-20

SP-1

HOF-30

SA-40

BC-20

Наименование

Система за телово шиене 

Система за телово шиене 

Брошуровъчна система (свързан модул за щанцоване)

Брошуровъчна система (свързан модул за щанцоване)

Ъглов шиещ модул

Високоскоростно o�-line листоподаващо устройство

Подакумулатор

Байпас конвейер

OptionУстройства за финишинг

1,222
(48.2”)

EAB-1000: 
Допълнителна дюза за въздух  
(Опционално)

EAB-1000

Blower Box

VAC
(Tower a)

Най-бързият в света колатор от този клас.
Програмируеми колаторни функции.

Налични извеждащи тави

Вакуумен колатор VAC-1000/VAC-600HВакуумен колатор VAC-1000/VAC-600H

121102/SO/VAC1000600H/02E/TV

510 Kuze Ooyabu-cho, Minami-ku, Kyoto, 601-8206, Japan  Phone : +81-(0)75-934-6700,  Fax : +81-(0)75-934-6708, www.horizon.co.jp

HORIZON INTERNATIONAL, INC.

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

Вакуумен колатор

VAC-1000/VAC-600H
Макс. 350(Ш) х 500(Д) mm (13.77“ х 19.68“)
Мин.  120(Ш) х 148(Д) mm (4.78“ х 5.83“)

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



Уникалната вакуумно-роторна система на подаване на HORIZON 
ефективно обработва широка гама хартиени материали.
Кулите VAC-1000/VAC-600H също така могат да бъдат 
in-line свързани към брошуровъчни системи на HORIZON.

Ориентирано към потребителя управление на машината чрез цветен touchscreen и wireless дистанционно управление

Всичко се визуализира на touchscreen-а

Широк избор от извеждащи тави

Мощен детектор за откриване на грешка

Надеждна система за откриване на грешки

Нов мощен раздухващ механизъм за надеждно подаване Възможност за свързване към VAC-100/VAC-60H

Възможност за свързване към брошуровъчна система 

Сензор за откриване на „двоен лист“

VAC-100

VAC-1000

VAC-60H

VAC-600H

VAC-600H (12 bins) + ST-20 + PJ-77R

VAC-600HaST-20

VAC-600Hc

PJ-77R

Характеристики

Система за контрол на изображението IC-VA600H

CMOS
Камера

Опционално (само за VAC-600H)

Всички настройки и операции на 
IC-VAC600H могат да бъдат изпълне-
ни от touchscreen-a на VAC600H.

VAC-1000/VAC-600H използва уникалната технология на подаване на Horizon и продължава развитието 

на концепцията на Horizon за „висока скорост“, „високa производителност“ и „високо качество“.

VAC-1000/VAC-600H изпълнява широк спектър от поръчки с висока производителност, с гъвкаво, но 

надеждно програмиране и ориентирани към потребителя оперативни функции.

Голям цветен touchscreen  с икони с цел улеснена 
експлоатация. Графичният екран направлява с 
лекота потребителя при всички процедури по 
настройката. Често използваните бутони са пози- 
ционирани на wireless дистанционно управление, 
което е включено като стандарт. Дистанционното 
управление позволява регулиране на скоростта на 
колиране, както и операциите по стартиране/спи-
ране/очукване и Ви позволява да следите опера-
циите на подаване или извеждане.

Индивидуално визуализиране на екрана при двойно подаване, грешка при 
подаването или задръстване на лист за всички магазини. При поява на греш- 
ка се изписва описание и местоположение на проблема и машината ще спре.

Всяка касета е оборудвана с високоинтензитетни инфра-
червени LED сензори с цел откриване на „двоен лист“. Тези 
устойчиви LED сензори спестяват време и разходи за смяна 
на отделните лампи.

VAC-600H може да бъде оборудван с камера за контрол на 
изображението. Тази система за контрол съхранява и прове- 
рява отпечатаното изображение на всяка страница при все- 
ки цикъл на подаване с цел да осигури реда и цялостта на 
страниците. Камерата се намира в транспортиращата секция 
с цел ефикасно оползотворяване на пространството.

Новият раздухващ механизъм на Horizon е с 33% по-мощен 
от конвенционалните колаторни раздухващи механизми. 
Вакуумът и раздухваният въздух могат да бъдат индивиду-
ално регулирани за 
широк спектър от 
качество и формати 
на хартиените 
материали.

VAC-1000 може да бъде свързан към вече монтиран 
VAC-100, а VAC-600H – към кулите на VAC-60H. 
*Възможно е в този случай да бъде необходима модернизация на VAC-100 или VAC-60H.

Избeрете между извеждаща тава за коли тип “criss-cross” 
или извеждаща тава тип стекер при големи обеми коли- 
рани комплекти. Наличен е и опционален очуквач на 
хартията.

Системата VAC-1000/VAC-600H може да бъде свързана 
към брошуровъчни машини на HORIZON с цел формира-
не на цялостна in-line брошуровъчна система.



Надеждно ваккумно-роторно подаване

Секция вакуумно подаване върху камера
Устойчиво подаване на широк спектър 
от листове.

Air-suction Feeding

1 2

Повдигане на 
най-горния лист.

3

Какво представлява вакуумно-роторното подаване?

1-Left      3-Right*4

2-Left      2-Right*4

Divided into two sections.

Cover
Sheet

Tab Sheet

Collated
Sheets
Tab Sheet

a m m c

a m m c

*4 За странично дясно извеждане е необходима кула C.
Модел

VAC-1000

VAC-600H

Макс. брой магазини

60 магазина (6 кули)

36 магазина (6 кули)

Височина на магазина

55 mm (2.16”)

30 mm (5.11”)

Производителна скорост

9,900 комплекта/час
*1

9,900 комплекта/час
*2

Непрекъснат режим
*3

6.6 мин

15.6 мин

Ефективни програмни функции

Високоскоростно и непрекъснато колиране

Двоен цикъл

Двойно подаване на корици 

Подаване на горен и долен лист с предварителна настройка 

Запаметяване на често използвани настройки

Ляво и дясно странично извеждане
*4

Кула   а  : Преден модул с touchscreen дисплей.
Кула  m : Модул-разширение без touchscreen дисплей.
Кула  C : Заден модул с touchscreen дисплей.

(необходим с цел извеждане от задната страна)

Конфигурация и характеристика  на модулите 

VAC-600H (36 bins) + ST-60 + PJ-77R
VAC-600Ha

ST-60

VAC-600Hm
VAC-600Hm

VAC-600Hm VAC-600Hm
VAC-600Hc

PJ-77R

Допълнителни характеристики на VAC-1000/VAC-600H

Уникалната система за ваккумно-роторно 
подаване на Horizon може да подава широка 
гама от хартиени материали. Може да бъде 
извършено дори последователно подаване 
на кòли. Подаващото колело с оборудвано 
със специална, високоустойчива гума с цел 
постигане на цялостно подаване без да се 
оставят никакви следи. Сензорите за висо-
чината на подавания материал и раздухва-
щите механизми  позволяват подаване с 
лекота на широк спектър от листове.  

Магазинът се обдухва с въздух с цел 
разделяне на листовете. След това 
роторът поема най-горния лист и 
се завърта с цел придвижване 
на листа.

Завъртане на ротора с 
цел придвижване на листа.Магазинът се 

обдухва с въз- 
дух с цел да 
отдели 
листовете.

Колаторът VAC-1000 може да извър- 
шва колиране като използва 10 бр. 
магазина в една кула. За система с 
60 бр. магазина магат да бъдат 
свързани максимум 6 кули. Височи-
ната на магазина във всяка касета 
на VAC-600H може да бъде макси-
мум 130 mm с цел намаляване на 
времето за зареждане на касетата. 
Това осигурява на оператора доста- 
тъчно време за подготовка на мате- 
риала, който ще бъде презареден.

*1  А5LEF, право извеждане на 10 бр. магазина
*2  А5LEF, право извеждане на 6 бр. магазина
*3  При режим 5,500 комплекта/час колира 80 gsm обикновена хартия

Колаторът VAC-100 разполага с допълнителни про- 
грамни функции, които са изключително ефективни 
и лесни за приложение.

Когато някой от магазините в 
първата кула остане празен, 
системата незабавно превключ-
ва подаването от втората кула и 
продължава колирането. Това 
максимизира ефективността 
като предоставя на оператора 
достатъчно време за да презаре-
ди първата кула.

В режим „двойно подаване на ко- 
рици“ горните два магазина се 
подготвят за подаване на корици. 
Когато единият магазин остане 
празен, колаторът автоматично 
превключва на подаване от дру- 
гия магазин за корици. 

При всяко колиране с предвари-
телна настройка на комплекти 
могат да се подадат до 2 бр. 
корици. Това е особено ценно 
при подаване на два листа за 
предна и задна корица.  

Операторът може да пусне комплекти от лявата страна 
на брошуровъчната система, докато в същото време се 
колират комплекти от дясната страна на системата. 
Извеждането от дясната страна е полезно за колиране 
с обратно броене на поръчките, защото листовете се 
обръщат по време на транспортирането.

Скоростта на колиране, типът използвана програма, 
броят на използвани магазини и настройките на 
чувствителността на сензора се съхраняват в паметта 
на системата с цел бърз рестарт на повтарящи се 
поръчки. Колаторът може да запамети до 9 различни 
поръчки.



Брошуровъчна система StitchLiner 5500

Option

Високоскоростно o�-line листоподаващо устройство HOF-30

Брошуровъчна система SPF-200A+FC-200A Щанцоващ модул  HP-200A

Ъглов шиещ модул SP-1

High-speed Offline Feeder HOF-30Bookletmaker SPF-200AFore-edge Trimmer FC-200A

Saddle-stitcher SPF-30S

High-speed Offline Feeder HOF-30

Модерно решение за брошуровъчна система

Selection

OptionУстройство за ръчно зареждане HMU-100

Широка гама от опционално оборудване

Accumulator/Folder ACF-30
Three-knife Trimmer HTS-30S

Bookletmaker SPF-200A

Hole Punch Unit HP-200A

Sub Accumulator SA-40Fore-edge Trimmer FC-200A

Bypass Stacker ST-40

OptionИзвеждащ стекер за странично извеждане от дясната страна  ST-20R 

OptionИзвеждащо устройство тип „очуквачка“  PJ-77R 

OptionКомплект оборудване CTK-100 за Кула А
Option (Only for VAC-1000)

Option (Only for VAC-1000)
Комплект А4 формат (албум)
LG-1000

Paper Jogger for Right Side Delivery PJ-77R

Paper Jogger for Right Side Delivery PJ-77R

SelectionCriss-Cross извеждащо устройство  CCR / CCR-DX 

OptionИзвеждащо устройство тип „очуквачка“ PJ-77

OptionБайпас стекер ST-40 

Option OptionПодакумулатор SA-40 Байпас конвейер BC-20

OptionПоследователен стекер  ST-60 

Опционални аксесоари

Уникалната система за ваккумно-роторно подаване на 
Horizon може да подава широка гама от хартиени мате- 
риали. Може да бъде извършено дори последователно 
подаване на кòли. Подаващото колело с оборудвано със 
специална, високоустойчива гума с цел постигане на 
цялостно подаване без да се оставят никакви следи. 
Сензорите за височината на подавания материал и раз- 
духващите механизми  позволяват подаване с лекота 
на широк спектър от листове.  

Очукващото устройство, което се 
задвижва от допълнителен двигател, 
вибрира колираните листове, като ги 
подравнява перфектно. Очукващата 
тава се вдига автоматично посред-
ством педал с цел стартиране на 
колирането.

Сгрешените комплекти се извеж- 
дат във вградена за тази опера-
ция тава с цел непрекъснато 
производство. Свързан между 
системите за колиране и брошу- 
роване, байпас стекерът служи 
като висококапацитетно офсето- 
во или право стекиращо 
устройство. 

Извеждащият стекер подрежда странич-
но всеки колиран комплект, като по този 
начин разделя отделните колирани 
комплекти. Колато палетът се изпразни, 
стекерът се вдига до изходната си 
позиция с цел стартиране процеса на 
колиране. 

Извеждащ стекер  ST-20 

Извеждащият стекер подрежда странично всеки 
колиран комплект, извеждан от дясната страна. 

Очукващото устройство вибрира колираните 
листове, извеждани от дясната страна като ги 
подравнява перфектно. 

Тава с идентичен дизайн извежда 
8.000 комплекта на час под фор- 
мата на перфектно очукани  офсе- 
тови комплекти. Когато едната 
тава се запълни, комплектите 
автоматично се пренасочват към 
другата тава без това да предиз-
виква забавяне на системата.

Подакумулаторът SA-40 може да 
бъде свързан между колатора и 
байпас стекера ST-40. Байпас сте- 
керът SA-40 комплектова листо- 
вете, които се извеждат от кола- 
тора, и стабилизира листоочуква-
щото устройство за шиещия 
модул с цел постигане на висо- 
кокачествено брошуроване.

Байпас конвейерът BC-20 може 
да бъде свързан към колаторите 
и тавите (CCR/CCR-DX). Байпас 
конвейерът BC-20 преминава от 
брошуроване към стекиране 
само чрез натискане на бутон.

Комплектът оборудване за Кула А се изисква  за 
кулите А, с цел извеждане от дясната страна. Този 
комплект оборудване не се изисква за дясно 
странично извеждане на кула С.

Допълнителна дюза за въздух 
EAB-1000

Допълнителният раздухвач EAB-1000 подобрява процеса на 
подаване на гланцирана хартия.
 

Размери: 580(W) х 230(D) x 320(H) mm (22.9” x 9.1” x 12.6”) 

Модулът за ръчно свързване може да бъде свързан към 
максимум 2 бр. кули. 
Възможен формат на брошурата:  Макс.: 350 х 500 mm (13.77” x 19.68”) 
                                                                      Мин.:   120 х 148 mm (4.78” x 5.83”)
Дебелина:    Макс.: 80 gsm обикновена хартия, 50 листа (5 mm/0.20”)
                         Мин.:   80 gsm обикновена хартия, 1 лист (0.1 mm/0.004”)

Устройството HMU-100 не може да бъде свързано към Кула C.

Водачът LG-1000 позволява зареждане на лист с дължина 
до 610 mm (24”) с цел производство на брошури във 
формат А4 (албум).

Брошуровъчната система Horizon StitchLiner5500 представлява 
иновативна брошуровъчна система, която включва колиране, 
биговане, сгъване, шиене и тристранно обрязване в линия. 
Сгъването се изпълнява в режим in-line с цел опростяване на 
процеса на брошуроване и подобряване на оперативната 
ефективност. С високата си производителност и бърза 
пренастройка брошуровъчната система StitchLiner5500 е 
идеален избор за къси, средни и дълги поръчки.

Високопроизводителна in-line брошуровъчна система, която 
включва колиране, телово шиене, сгъване и предно обрязване. 
Всички необходими настройки могат да бъдат извършени 
автоматично от дисплея с touchscreen. Дори настройката на 
луфта на сгъвачния вал е автоматизирана. Максималната 
производителна скорост е 4,500 книги/час при брошури с 
формат А5.

Високоскоростно щанцоване може да бъде изпълнено без 
никакво забавяне на производството на  SPF-200A. Режимите 
щанцоване, притискане и междинните режими могат да бъдат 
избрани с цел постигане на in-line производство на брошури.

При свързване към VAC серията колатори, подавачът HOF-30 е 
гъвкаво финишинг решение за дигитален и офсетов печат. За 
дигитален печат HOF-30 е високоскоростно листоподаващо 
устройство, докато колаторът от серията VAC осигурява 
подаването на корици. Когато колаторът подава за офсетов 
печат, HOF-30 служи като байпас конвейер, както и като 
конвейер за дефектен набор при непрекъсната работа.

SP-1 представлява единично ъглово шиещо устройство. Машината спира при погрешно колиране 
с цел предотвратяване производство на дефектна брошура.
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Blower Box

650
(25.6”)

842
(33.2”)

645
(25.4”)

2,067 (81.4”)

480 (18.9”)
100 (4.0”)

VAC-1000 – Основни характеристики VAC-600H – Основни характеристики 

Габарити на машината Мерна ед.: mm (inch) *VAC-1000 и VAC-600H имат еднакви габарити

Модулна конфигурация
Брой магазини

Листоподаваща система

Формат на листа

Граматура

Височина на стапела
Застъпване на листове

Макс. производителност

Напрежение / честота

Габарити на машината 
(вкл. раздухвач)

VAC-600Ha / VAC-600Hm / VAC-600Hc

Вакуумно-роторна система за подаване

Гланцирана хартия: 74 до 210 gsm (20 до 55 lbs)
Обикновена хартия: 53 до 210 gsm (14 до 55 lbs) 
8-странично сгъната кòла: до 105 gsm (27 lbs)

Макс. 350(Ш) х 500(Д) mm (13.77“ х 19.68“)
Мин.  148(Ш) х 148(Д) mm (5.83“ х 5.83“)
Опционално се предлага поддържащ водач за обработка на листове с мин. широчина 120 mm (4.73“)

Макс. 55 mm (2.16”)
4 стъпки

Една фаза, 208 / 220 / 230 / 240 V, 50 / 60 Hz 
Възможно е трифазно напрежение 220 V

Ширина 992 mm  x  Височина 1,962 mm  (39.1” x 77.3”)

10 магазина

20 магазина
30 магазина
40 магазина
50 магазина
60 магазина

Макс. 9,900 компл./ч. (А5LEF, право извеждане)
Макс. 8,900 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)

* Скоростта на производство се ограничава от типа финишър или граматурата на листа.
Макс. 6,900 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 6,400 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 5,000 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 4,500 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 4,000 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)

10 бр. 20 бр. 30 бр. 40 бр. 50 бр. 60 бр. 6 бр. 12 бр. 18 бр. 24 бр. 30 бр. 36 бр.

Широчина 934 mm
(36.8”)

Широчина 1,744 mm
(68.7”)

Широчина 2,554 mm
(100.6”)

Широчина 3,364 mm
(132.5”)

Широчина 4,174 mm
(164.4”)

Широчина 5,088 mm
(200.4”)

Широчина 934 mm
(36.8”)

Широчина 1,744 mm
(68.7”)

Широчина 2,554 mm
(100.6”)

Широчина 3,364 mm
(132.5”)

Широчина 4,174 mm
(164.4”)

Широчина 5,088 mm
(200.4”)

 
Модулна конфигурация

Брой магазини
Листоподаваща система

Формат на листа

Граматура

Височина на стапела
Застъпване на листове

Макс. производителност

Напрежение / честота

Габарити на машината 
(вкл. раздухвач)

VAC-600Ha, VAC-600Hm, VAC-600Hc

Вакуумно-роторна система за подаване

Гланцирана хартия: 74 до 210 gsm (20 до 55 lbs)
Обикновена хартия: 53 до 210 gsm (14 до 55 lbs)
8-странично сгъната кòла: до 105 gsm (27 lbs)
Макс. 130 mm (5.11”)
4 стъпки

Една фаза, 200 / 208 / 220 / 230 V, 50 / 60 Hz 
Една фаза, 240 V, 50 Hz
Възможно е трифазно напрежение 220 V.

Ширина 992 mm  x  Височина 1,962 mm  (39.1” x 77.3”)

6 магазина

12 магазина
18 магазина
24 магазина
30 магазина
36 магазина

Макс. 9,900 компл./ч. (А5LEF, право извеждане)
Макс. 9,600 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)

* Скоростта на производство се ограничава от типа финишър или граматурата на листа.
Макс. 7,000 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 6,600 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 5,000 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 4,500 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
Макс. 4,000 компл./ч. (А4LEF, право извеждане)
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ST-60 ST-40

Модел

CCR
CCR-DX

ST-20

ST-20R

PJ-77

PJ-77R

ST-40

ST-60

Наименование

Извеждаща тава Criss-Cross

Извеждащ стекер

За дясно странично извеждане

Очуквач на хартията

За дясно странично извеждане

Байпас стекер

Последователен стекер

 Формат на листа / Капацитет на извеждащата тава
Макс. 320(Ш) x 470(Д) mm (12.59” x 18.50”)
Мин.  148(Ш) x 210(Д) mm (5.83” x 8.27”)
А5-А4: 170 mm (6.7“) / А4-А3:100 mm (4.0”)
Макс. 320(Ш) x 450(Д) mm (12.59” x 17.71”)
Мин.  128(Ш) x 182(Д) mm (5.04” x 7.17”) 
320 mm (12.6”) 
Макс. 320(Ш) x 460(Д) mm (12.59” x 18.11”)
Мин.  128(Ш) x 182(Д) mm (5.04” x 7.17”)
110 mm (4.4“)
Макс. 350(Ш) x 500(Д) mm (13.77” x 19.68”)
Мин.  182(Ш) x 128(Д) mm (7.17” x 5.04”)
360 mm (14.1“)
Макс. 350(Ш) x 500(Д) mm (13.77” x 19.68”)
Мин. 182(Ш) x 128(Д) mm (7.17” x 5.04”)
Извеждаща тава А (R) – дясна 360 mm (14.1“)
Извеждаща тава B (L) – лява 580 mm (22.8“)

опционално

опционално

опционално

опционално

опционално

избор

избор

Модел
StitchLiner5500

(ACF-30+SPF-30S+HTS-30S)

SPF-200A+FC-200A

SPF-200A+HP-200A+FC-200A

SPF-20+FC-20

SP-1

HOF-30

SA-40

BC-20

Наименование

Система за телово шиене 

Система за телово шиене 

Брошуровъчна система (свързан модул за щанцоване)

Брошуровъчна система (свързан модул за щанцоване)

Ъглов шиещ модул

Високоскоростно o�-line листоподаващо устройство

Подакумулатор

Байпас конвейер

OptionУстройства за финишинг

1,222
(48.2”)

EAB-1000: 
Допълнителна дюза за въздух  
(Опционално)

EAB-1000

Blower Box

VAC
(Tower a)

Най-бързият в света колатор от този клас.
Програмируеми колаторни функции.

Налични извеждащи тави

Вакуумен колатор VAC-1000/VAC-600HВакуумен колатор VAC-1000/VAC-600H

121102/SO/VAC1000600H/02E/TV

510 Kuze Ooyabu-cho, Minami-ku, Kyoto, 601-8206, Japan  Phone : +81-(0)75-934-6700,  Fax : +81-(0)75-934-6708, www.horizon.co.jp

HORIZON INTERNATIONAL, INC.

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

Вакуумен колатор

VAC-1000/VAC-600H
Макс. 350(Ш) х 500(Д) mm (13.77“ х 19.68“)
Мин.  120(Ш) х 148(Д) mm (4.78“ х 5.83“)

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


