
Дигиталният калибър позволява 
производство на единични бройки, като
всяка книга може да е с различна дебелина

Режим на залепване
Брой на носещите кламери

Размер на книжния блок
(горен-долен край х преден-заден ръб)

Дебелина на книгата

Размер на корицата
(горен-долен край  х 

преден-заден ръб)

Грамаж на корицата
Макс. височина на магазина за корици

Температура на лепилото

Скорост на цикъла

Напрежение / Честота

Консумация на енергия

Размери на машината

Тегло на машината     

Залепване с фрезоване, залепване без фрезоване и кантоване
1

от 1 до 50 mm (0.04” до  2.00”)

oт 82 до 302gsm (от 22 до 80lb) за стандартни медии *
Макс. 70 mm (2.75”)
120оC до 180оC (248оF до 356оF).  При използване на BQ-270V при температура 
на лепилото над 170оC или по-ниска е необходима настройка от сервизен техник.
Време за загряване – до 40 min.

 

3 фази 200 / 208 / 220 / 230 / 240 / 400 V до 208 V, 50 / 60 Hz
200 V, 50 Hz, 2.7 kW / 60 Hz, 2.9 kW
208 V, 50 Hz, 3.29 kW / 60 Hz, 3.35 kW
220 / 230 / 240 V, 50 Hz, 2.9 kW / 60 Hz, 2.78 kW
400 V, 50 Hz, 3.1 kW / 60 Hz, 3,16 kW
2,300mm(W) х 860mm(D) x 1,545mm(H) (90.6” x 33.9” x 60.9”)
(Не включва частите, издадени извън габарита на машината)
2,435mm(W) х 910mm(D) x 1,545mm(H) (95.9” x 35.9”x 60.9”)
(Включва частите в габарита на машината)
Основно тяло: 900 kg (1,984.5 lb)
Трансформатор: 80 kg (176.4 lb)

С фрезоване
Без фрезоване 
Кантоване

Макс. 500 цикъла/час
Макс. 500 цикъла/час
Макс. 500 цикъла/час

Макс. 320 x 320 mm (12.59” x 12.59”)
Мин. 135 x 105 mm (5.32” x 4.14”)
А4 / А5 / А6 / B5 / B6

Макс. 320 х 660 mm (12.59” x 25.98”)
(До 350 mm или 13.77” пред предната страна на кламера)
(До 310 mm или 12.20” зад предната страна на кламера)
Макс. 135 х 230 mm (5.32” x 9.06”)
(До 120 mm или 4.73” пред предната страна на кламера)
(До 110 mm или 4.34” зад предната страна на кламера)

BQ-270V – Основни Спецификации

Габарити на машината и инсталационно пространство*:

Height : 1,545 (60.9”) Leveling Bolt Set Position

Опционална комплектация:

500 (19.7”)500 (19.7”)

910 
(35.9”)

570 
(22.5”)

500 (19.7”)

2,085 (82.1”) 345 (16.3”) 400 (15.8”)
2,830 (111.5”)

Аспирация за лепилни пари VS-270V:
Мощен вентилор осигурява постоянна екстракция 
на парите с цел удобна работна среда.
*Циркулацията на парите изисква достатъчно място.

Седмичен таймер T-270:
Седмичният таймер T-270 автоматично 
включва захранването на предварително 
зададените времеви диапазони с цел 
бърза подготовка. Могат да бъдат 
зададени час и ден от седмицата.

Извеждащ конвейер DV-270:
Секцията за високо отвеждане DV-270 
е налична за удобство на оператора. 
Конвейерът повдига книгите до удобна 
височина за улеснено разтоварване.

Система за разчитане на баркод BC-BQ270:
Проверете дали корицата и книжния 
блок си съответстват чрез системата за 
удостоверяване на баркода BC-BQ270. 

Подвързване на корици „с крилца“:
Линията за сгъване на корици „с крилца“ 
може да бъде бигована in-line. След това 
„крилцата“ на корицата се сгъват навътре 
по бигованата линия след подвързване.

*Размери на корицата: Горе-долен край: 320 х преден-заедн ръб 660mm (12.59” x 25.98”)
(До 350 mm или 13.77” пред предната страна на кламера)
(До 310 mm или 12.20” зад предната страна на кламера)

Кантоващ водач KG-270:
Усилва гръбчето на книгата чрез кантоваща лента 
(използва се при твърда подвързия).

* Дизайнът и параметрите на машината могат да бъдат променяни без предупреждение.
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* Възможно подаване на специализирани медии за корици от 60gsm.
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Здрава и красива книга с високо качество... Постига се качество 
съизмеримо с това на големите индустриални термолепачки.

Подавач на корици6

Секция – биговане на корицата7

Секция – транспорт и регистрация на корицата 8

Носещ кламер3

Цветен Touchscreen1

Графичният touchscreen с икони осигу-
рява бързи и лесни настройки. Почти 
всички настройки, в т. ч. и фини настрой-
ки,  могат да бъдат осъществени чрез 
touchscreen-а.

Устройство за измерване дебелината на книжното тяло2

Секция извеждане4

Вакуумен подавач на корици 5

Секция – фрезоване9

Секция – лепилен апарат10

Секция – скрепване (преса)11

Perfect Binder  BQ-270V

BQ–270 V 
за гъвкаво скрепване

Ориентирана към потребителя – изключи-
телно прецизна лепачна машина
Комбинацията от експертността на HORIZON в лепач- 
ните машини и модерната автоматизация позволяват 
дори и на неквалифицирани оператори да произвеждат 
книги с професионално качество. Чрез лесната експло- 
атация и прецизна автоматизация се постигат бързи 
настройки с кратка или практически нулева подготовка.

Бърза настройка
Всички настройки могат да бъдат извършени незабавно 
само чрез въвеждане на информацията за книжния 
блок и размер на корицата от 10.4-инчовия touchscreen. 
Пренастройката от книжен формат А4 към формат А5 
може да бъде завършена в рамките на 10 секунди.

Високоскоростно лепене 
Произвежда книги с дебелина до 50 mm (2.0”) при 
максимална скорост 500 цикъла/час*1.

Прецизно лепене
Здравото, устойчиво слепване и биговане на корицата 
са съпоставими с тези на  по-големите индустриални 
лепачни машини с цел постигане на здрава и прецизна 
подвързия. 

Съвместимост при гъвкаво скрепване
Устройството за измерване дебелината на книгата се 
предлага като стандартно оборудване. По време на 
цикъла на една книга може да бъде измерена различна 
дебелина на следващата книга, данните ще бъдат пре- 
хвърлени и лепачната машина ще започне процеса на 
подготовка за следващ тираж. Това позволява поръчко-
во производство на единични бройки с различна де- 
белина на всяка книга. Лепачната машина BQ-270V 
предлага по-голяма ефективност при производство с 
променливи лепилни параметри като съкращава с 30% 
времето за 1 цикъл* в сравнение с конвенционалните 
модели.

Управлявайте Вашата лепачна машина 
посредством pXnet система
Опционалната pXnet система за управление на лепач- 
ната машина постига изключителна ефективност при 
планирането на заданията за BQ-270V и тяхното про- 
следяване или приема данните за JDF настройка от 
потока задания.

* Скоростта на цикъла зависи от времето за подаване на книжния блок и 
от дебелината на книжния блок.  

Професионално качество от лепачна машина с опростени настройки и лесна 
експлоатация. Устройството за измерване дебелината на книжното тяло се превръща 
в стандарт за по-висока ефективност на производството.

Лесната, интуитивна експлоатация осигурява изключително качество 
още от първата книга без да е необходим квалифициран оператор.

Дебелината на книжното тяло може да 
бъде автоматично измерена чрез пос- 
тавяне на книжното тяло в дигиталния 
калибър. Данните за дебелината на кни- 
гата автоматично стартират настройки-
те за кламера, фрезата и лепилния апа- 
рат, отварянето на пресата и механизма 
за биговане на корицата. Това осигурява 
оперативна ефективност при малки 
тиражи.

Предварителното отваряне на кламера 
се настройва автоматично в зависимост 
от дебелината на книжното тяло. 
Устройчивият механизъм на кламера 
държи здраво книжното тяло с цел 
висококачествено производство на 
книги.

Готовата продукция се отвежда до 
вертикален стекер, разположен точно 
под станцията за зареждане на книгите. 
Това позволява само един оператор 
лесно да следи качеството на готовите 
книги по време на работния процес.   

Усъвършенстваната ротационна 
вакуумна система за подаване осигуря-
ва бързо и  плавно подаване на 
различни видове материали. Могат да 
се подават дори подвързии с голяма 
чувствителност и с дигитални изобра-
жения без да се повреди листът.

Прецизно разположение на заглавията на гърба.
Професионално книгопроизводство с биговане на корици.

Станцията с горно подаване е 
оборудвана за in-line биговане. 
Подвързии с дебелина на 
стапела до 70 мм (2.7”) могат да 
бъдат зареждани с цел ефектив-
но производство и възможност 
за производство на по-дълги 
тиражи.

Позицията за биговане се наст- 
ройва автоматично спрямо въве- 
дената от дигиталния калибър де- 
белина. Дълбочината на бигова- 
не се настройва лесно за различ- 
ни по вид и дебелина подвързии. 
Това осигурява професионално 
подвързване посредством пре- 
цизно нанесени паралелни биго- 
ве на книжното гръбче.

Горната и долна транспортни 
ленти осигуряват стабилно транс- 
портиране на различни видове 
корици, а изключително прециз-
ните механизми за очукване  га- 
рантират регистрация на кори- 
цата с цел последователно и 
прецизно подвързване. 

Фреза с ротационни ножчета с въз- 
можност за корекция на наклона 
фрезоват гърба на книжния блок с 
дебелина до 50 мм (2.0”) с цел опти- 
мално проникване на лепилото. 
Дълбочината на фрезоване може  
да бъде настроена от 0 до 3 мм 
(от 0” до 0.12”).
Фреза:  Фрезова книжното гръбче.
Рошещи ножчета:  Дълбаят канали напречно на 
                               гръбчето на книгата  с цел здраво 
                               скрепване

Високото качество на лепене се 
осигурява от двойка валове за 
основно и странично подлепва-
не. Количеството нанесено 
лепило, както и лепилната 
дължина  могат да бъдат 
автоматично настроени от 
цветния touchscreen.

Надеждният притискащ механзъм 
осигурява същото високо качест- 
во на подвързване като това на 
по-големите индустриални термо- 
лепачки. Операторите могат да 
изберат: лепене с или без фрезо- 
ване. Височината на пресата също 
може да се настрои с цел постига-
не на желаната форма на гръбчето. 
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Седмичният таймер T-270 автоматично 
включва захранването на предварително 
зададените времеви диапазони с цел 
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блок си съответстват чрез системата за 
удостоверяване на баркода BC-BQ270. 

Подвързване на корици „с крилца“:
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* Възможно подаване на специализирани медии за корици от 60gsm.


