
* Дизайнът и спецификациите на машината могат да бъдат променени без известие.
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Основни характеристики

Голямо разнообразие от термолепачки:

BQ-P60: термолепачка с плот отгоре BQ-270C: с 1 гнезно BQ-470: с 4 гнезда

Начин на подвързване
Гнезда 

Размер на книжно тяло
(горен – долен край х преден ръб)

Дебелина на книжно тяло

Размер на корица

Допустимо тегло на корица

Производителност

Напрежение / честота

Параметри на машината Ш х Д х В

Подвързване с корица, кантоване
1
макс. 350 х 300 mm 
мин. 70 x 128 mm 
от 1 до 40 mm 
макс. 350 х 640 mm 
мин. 70 x 128 mm 
от 52 до 302 g/m2 
120 книги/час (при кантоване)
180 книги/час (стандартно)
Еднофазен 115 V, 50 / 60 Hz
Еднофазен 230 V, 50 / 60 Hz
1,370 х 540 х 1,280 mm 

BQ-P60 BQ-160 BQ-270C BQ-470

Подвързване с корица, кантоване

1
макс. 315 х 210 mm 
мин. 210 x 148 mm 
макс. 25 mm 

макс. 180 книги/час макс. 180 книги/час

Подвързване с корица, кантоване

1
макс. 350 х 300 mm 
мин. 70 x 128 mm 
от 1 до 40 mm 

Подвързване с фреза, подвързване 
без фреза и кантоване
1
макс. 320 х 320 mm 
мин. 135 x 105 mm 
от 1 до 50 mm 

макс. 500 оборота/час

Подвързване с фреза, подвързване 
без фреза и кантоване
4
макс. 320 х 320 mm 
мин. 145 x 105 mm 
от 1 до 65 mm 
макс. 1,350  оборота/час (EVA)
макс. 1,000 оборота/час (PUR)

Начин на подвързване

Гнезда 

Размер на книжно тяло
(горен – долен край  х  преден ръб)

Дебелина на книжно тяло

Производителност

BQ-160
Термолепачка за книги BQ-160Термолепачка за книги BQ-160
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Поставете корицата и натис-
нете бутона <start> отново.

Лепилото е нанесено върху 
гръбчето на книгата.

Корицата е залепена и подвързва-
нето на книгата е завършено.

Бързи и лесни производствени процеси.

Лесни операции

2 3 41
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2
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Вкарайте книжното тяло и 
натиснете бутона <start>. 

       Подвързваща секция6

       Пресоваща секция5

Перфектно решенение за финишинг на продукция по заявка. 

       Лепилна секция4

Фиксиране Фрезоване Нанасяне на лепило Поставяне на корица

Настройки за стандартно лепене

Настройки за подвързване с кантоване

Настройка на клампата

       Фрезоваща секция3

Настройки на фрезоването

Екран с настройки на пресоването.

1

       Секция – транспортна клампа2

       Цветен touchscreen-панел

Книги с професионално качество – лесно и удобно.
С възможност за подвързване на книги с дебелина 
до 40 mm (1.6”) на гръбчето.

Удобен за употреба touchscreen-панел и ефикасна процедура на 
подвързване с продуктивност до 180 книги на час. 

Термолепачка за книги BQ-160

Цветен touchscreen-панел, бази- 
ран на графични икони, осигуря-
ва лесна настройка и удобна 
навигация за оператора.

Екологични функции:
Режим „stand-by“ – спестяване на 
енергия: Ако системата не рабо- 
ти за предварително определен 
период от време, подгряващото устройсто за лепилото 
автоматично се настройва на по-ниска температура.

Режим „auto shut down” – автоматично изключване: Ако 
системата не е в действие за предварително определен 
период от време, системата автоматично се изключва.

Клампата се отваря и затваря само с натискането на бутон за 
удобство на оператора.

Двойно фрезоващата функция изработва здрави книжни 
корици. Фрезоването се настройва лесно с <ON> или <OFF> 
от touchscreen-панела.

Уникално проектиран лепилен 
резервоар осигурява превъз-
ходно нанасяне на лепило 
върху гръбчето на книгата за 
качествено подвързване.

Възможни са лепене, подвързване с подлепване и кантоване. 
Широчината на лентата се настройва автоматичмо с избира-
не на желаната широчина от touchscreen-панела.

Здравият пресоващ механизъм осигурява качествени книж- 
ни корици. Налягането, височината и ъгълът на пресоване 
могат да бъдат настроени от touchscreen-панела.
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Може да бъде използван дори тежък материал за корици за 
изработка на добре оформени книги. 

Характеристики

Устройство за биговане CRB-160

CRB-160

Устройство за биговане на корици, което 
комуникира с термолепачката BQ-160!

–  Позицията на бига се настройва автоматично според дебелината на подадената в BQ-160 книга.

–  Чисти и ясно очертани бигове могат да бъдат направени дори върху по-тежък и ламиниран 
материал.

–  Предлага се и самостоятелен модел с интегриран touch screen-пулт за управление.

–  Разнообразни мотиви за биговане могат да бъдат избрани от touch screen-пулта за управление.

–  Подходящо за биговани корици, ресторантьорски менюта, поздравителни картички и всички 
дигитални печатни приложения.



Формат на листа (ШхД)

Формат на матрицата
Граматура

Биговащ механизъм
Максимален брой биговащи линии

Производителност 
Напрежение/Честота

Захранване 
(включително компресор)

Габарити на машината

Инсталационно пространство (ШхД)

Max. 360 x 650 mm 
Min. 210 x 256 mm 
A3 / A4 / B4
стандартна хартия, лакирана хартия 81.4 до 407 g/m2 
1 комплект (Convex и Concave)
Осем биговащи линии
Дължина 430 mm, Четири биговащи линии, 4 сек./лист
Еднофазен 115 V, 50 / 60 Hz, Двуфазен 230 V, 50 / 60 Hz

CRB-160 (ШхДхВ) : 1,326 x 610 x 980 mm 
CRS-36 (ШхДхВ): 1,326 x 640 x 1,272 mm
2,326 x 1,610 mm

CRB-160 / CRS-36 Основни спецификации

CRS-36 (самостоятелен модел)

*  Дизайнът и спецификациите на машината могат да бъдат променяни без предупреждение.

Премахва проблема с нарушаването на цялостта на изображе-
нието върху твърди корици или дигитални печатни листове. 

Пулт за управление Биговаща секция

Извеждащо устройство
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CRS-36

CRB-160

Устройство за биговане CRB-160

Устройството за биговане CRB 
може да се настройва от цветния 
touch screen-панел на BQ-160. 
Бига на корицата и други разно- 
образни мотиви могат да бъдат 
избирани от touch screen-панела. 

Позицията на бига се настройва 
автоматично според дебелината 
на подадената в BQ-160 книга. 
Дълбочината на биговане също 
може да се настрои в зависимост 
от дебелината на корицата. 

Бигованите листове се извеждат на удобна височина за лесна 
по-нататъшна обработка. Предлага се и самостоятелен модел с интегриран touch 

screen-пулт за управление. Подходящ за биговане на ко- 
рици, ресторантьорски менюта, поздравителни картич-
ки и всички дигитални печатни приложения.

Еднофазен 115 V, 50 Hz : 76 W, Еднофазен 115 V, 60 Hz : 74 W
Еднофазен 230 V, 50 Hz : 79 W, Еднофазен 230 V, 60 Hz : 71 W
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