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Сгъвачки серия EF

Сгъвачки серия EF
EF-35/EF-35SR/EF-354/EF-354SR

Високоскоростнo сгъванe с ротационна 
вакуумна система за подаването.



EF-35 / EF-35SR
Характеристики

 »
 »

Сгъвачна секция Подаваща секция

Компресор

Извеждаща секция

(EF-35SR)(EF-35SR)

• Сгъвачките от сериятa EF-35 са оборудвани с ротационна вакуумна система на подаването с долно 
засмукване, която Ви позволява зареждане на листовете отгоре, докато машината сгъва в нонстоп 
режим.

• Станцията на сгъвачните валове не изисква настройка при обработка на различни материали. Серия- 
та се характеризира с автоматична настройка на валовете с комбинация от гумено и стоманено  пок- 
ритие.

• Серията сгъвачки EF-35 е оборудвана с предварително програмируем брояч с цел контролиране на 
тиража и разделяне на сгънатите листове на партиди.

Horizon представя новата двукасетъчна сгъвачка EF-35.
Компактният дизайн включва иновативна система на подаване, комбинация 
от саморегулиращи се сгъвачни валове и компактно извеждане с различни 
скорости.

Валове са с комбинирана  от гума и стомана повърхност с цел по- 
добро сцепление и отлично подаване на листовете.

Затворена касета с цел изолиране на шума.

Сгъвачката EF-354 SR е оборудвана с валове от комбинирани рин- 
гове от стомана и полиуретанова гума, което гарантира високо-
качествено и последователно  сгъване.

Извеждащият конвейер позволява регу- 
лиране на скоростта с цел реализация 
на разнообразни модели за сгъване.

Надеждното подаване се осигурява от ваку- 
умен ротор и входяща бариерна пластина

Ъгълът и обемът въздух за разделяне на 
листовете в магазина могат да бъдат регули- 
рани с цел обработка на широка гама от ма- 
териали.

Компресорът (1.0 kW), използван при ваку- 
умното подаване и разделянето на листо- 
вете, не изисква допълнително място, тъй 
като се намира в корпуса на машината. 
Това е с цел улесненяване на монтажа и 
мобилност. Компресорът работи при нап- 
режение 115 V (еднофазно).

EF-354 / EF-354SR
Features

Обслужващ пулт

Подаваща секция

Сгъвачна секция 

Компресор

Извеждаща секция

Опции за EF-354

■Устройство за вертикално извеждане / ED-354 ■Сгъвачна секция с напречен нож / KTU-35

With off-set stack EF-354 + KTU-35 for Cross Fold

(EF-354SR)(EF-354SR)

Сгъвачки серия EF

• Оборудвана с 4 бр касети за извършването на сложни сгъвания на рекламни материали (direct-mail) 
или уникални по своята форма брошури.

• Минималната дължина за сгъване е само 20 mm.
• Сгъвачката EF-354 е оборудвана с ротационна вакуумна система на подаването с долно засмукване, 

която Ви позволява горно зареждане на листовете, докато машината сгъва в нонстоп режим.
• Лесна настройка на разстоянията между шийките на сгъвачните валове.  
• Предварително програмируемият брояч за контролирането на тиража се предоставя като 

стандартно оборудване.
• Опционална извеждаща секция за малкоформатни изделия от офсетова хартия с брояч за пачки.

Сгъвачката EF-354 с 4 бр. касети е подходяща за изработването на рекламни материали 
(direct-mail) или на брoшури.

 »

Лесна настройка на разстоянията между шийките на сгъвачните 
валовe.  

Валове са с комбинирана  от гума и стомана повърхност с цел 
по-добро сцепление и отлично подаване на листовете.

Касетите са разположени зад 
шумоизолиращи капаци с цел 
свеждане на шума до опера-
тивното ниво.

Сгъвачката EF-354 SR е оборуд- 
вана с валове от комбинирани 
рингове от стомана и полиуре-
танова гума, което гарантира 
висококачествено и последо-
вателно сгъване.

Извеждащият конвейер позволява регу- 
лиране на скоростта с цел реализация на 
разнообразни модели за сгъване.

Функциите за предварително задаване на стоп и пауза за пребро- 
яването на пачки осигурява гладък работен поток.

Ротационната вакуумна система на подава- 
нето реализира надеждно подаване на лис- 
товете.

Ъгълът и количеството въздух за сортиране-
то на стапела може да се настройва за пода- 
ването на разнообразни по вид материали.

Компресорът не изисква допълнително мяс- 
то, тъй като се намира в корпуса на маши- 
ната.
Компресорът работи с 1-фазен ток за по-лес- 
ната инсталация и мобилност.
Компресорът е с капацитет 15m3/h  за ваку- 
умно подаване и раздухващ двигател за сор- 
тирането на листовете.

Опционално вертикално из- 
веждане (ED-354) за малкоф-
орматни изделия. Този стекер 
може да изброява пачки 
(o�-set stack).

Опционалната сгъвачна сек- 
ция с напречен нож (KTU-35) 
е подходяща за сгъването на 
рекламни материали (direct 
mail).  KTU-35 е оборудвана с 
функции за перфориране и 
биговане. 
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Формат на листа
Width

Length

Ширина х Дължина
Макс.:  350(Ш) х 650(Д)mm  
Мин.:      55(Ш) х   70(Д)mm

Граматура на листа

Широчина на сгъване

Височина на стапела
Обикновена хартия: 40mm

Волтаж/Честотност
Еднофазен 115V, 50/60 Hz
Еднофазен 200 до 240V, 50/60 Hz
Трифазен 220V, 60 Hz

Размери на машината 1.370(Ш)х590(Д)х1.150(В)mm  
(Ш1.570 mm с допълнителен плот)

124.5 kg Тегло на машината

Формат на листа
Width

Length

Ширина х Дължина
Макс.:  350(Ш) х 650(Д)mm  
Мин.:      55(Ш) х   70(Д)mm 

Граматура на листа

Широчина на сгъване

Височина на стапела
Обикновена хартия : 40mm

Max. Normal Paper : 40 mm (1.6”)

Max. Normal Paper : 40 mm (1.6”)

Гланцирана хартия : 20mm

Система на подава-
нето на листа

Волтаж/Честотност
Еднофазен 115V, 50/60 Hz
Еднофазен 200 до 240V, 50/60 Hz
Трифазен 220V, 60 Hz

Размери на машината
1.460(Ш)х590(Д)х1.150(В)mm  
(при използване на извеждаща тава)
(Ш1,680 mm с допълнителен плот)

190 kg Тегло на машината

Сгъвачки серия EF

Основни характеристики на EF-35 / EF-35SR

От 47 до 240 gsm

40 до 350mm 

Гланцирана хартия: (EF-35) 20mm
                                       (EF-35SR) 20 mm

Основни характеристики на EF-354 / EF-354SR

Вакуумно подаване, въздушен ротор. (Възможност за регу-
лиране интервала на подаване и времето на засмукване).

(SR: Комбинация от гумено и метално покритие на сгъвачните валове).

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

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


