
BQ-P60
Настолна термолепачка

Висококачествено лепене и компактен дизайн 
на термолепачна машина BQ-P60 я превръщат 
в оптималния избор за настолна термолепачка 
за офиса

Характеристики на BQ-P60
– Лесен начин на работа: Лампите на дисплея върху операционния панел показва как да 

работите с машината. По този начин дори и начинаещ оператор може лесно да работи с 
машината. Не се изискват специфични умения.

– Висока производителност: 180 цикъла/час.

– Професионално качество на лепене: Корицата се залепя към гръбчето на книгата и се 
зашива с телчета много стегнато като се постига атрактивен външен вид на готовия 
продукт.

– Три режима на лепене: Възможност за избор между три начина на лепене - лепене с 
корица за книги и брошури, лепене с лента по гръбчето на книгата (кантоване) на фирме-
ни бланки и подлепване на меки книжни блокове напр. кубчета за писане.

– Удобство при производство: Стандартното оборудване включва вграден модул за 
извеждане на изпаренията и филтрираща система с цел почистване на въздуха и отстра-
няване на лепилните пáри от помещението.

– Екологичност: Нискотемпературното лепило, както и екологичния режим на производ-
ство намаляват консумацията на енергия
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Висококачественото лепене Ви дава предимство при 
изготвянето на документация, напр. презентации.

Телошивачна секция

Притискаща секция

Осигурява здраво зашиване с телчета с цел 
висококачествено професионално производ-
ство на книги с дебелина на гръбчето до 25 mm

Силата на притискане се 
регулира автоматично в 
зависимост от използва- 
ния режим на лепене, 
което води до високока- 
чествено производство, 
което не се среща при 
други настролни термо- 
лепачни машини.

Секция за вкарване на корици
Възможност за използване на оригинални корици. Възмож-
ност за лепене с лента по гръбчето на книгата (кантоване). 
Налични ширини на кантоващата лента – от 30 mm до 40 mm.

Лепилна секция

Контролен панел

В зависимост от дебелина- 
та на книжния блок е въз- 
можно регулиране коли- 
чеството на лепилото.Мо-
дулът за отвеждане на из- 
паренията отстранява ле- 
пилните пáри от офиса с 
цел осигуряване на ком- 
фортна работна среда. 

За да стартирате производство 
е необходимо само да избере- 
те желания режим на лепене, 
да поставите книжния блок и 
да следвате процедурите, ин- 
дикирани от LED лампите. 
Машината автоматично преми- 
нава на екорежим след опреде- 
лен период, в който не е из- 
ползвана.

Лесно производство

Бърза обработка на професионални документи само с избиране на бутони

Книгата е завършена!Изберете типа лепене и вка-
райте книжния блок.

Натиснете старт бутона. Вкарайте корицата и след това 
натиснете старт бутона.

Основни Характеристики на BQ-P60
Режим на лепене

Формат на 
книжния блок

Дебелина на книжния блок

Формат на корицата

Граматура на корицата

Температура на лепилния резервоар

Производителност

Напрежение/честота

Консумация на 
ел. енергия

Габарити на машината

Тегло на машината

Лепене на корица; С лента по гръбчето (кантоване); Подлепване на меки книжни блокове

Дължина (гръбче – преден ръб)

Дължина х Ширина

Макс. 315 х 445 mm
Мин.  210 х 148 mm

Макс. 315 х 445 мм
Мин.  210 х 297 мм

от 82 до 210 gsm

от 130 до 150ºС

180 цикъла/час

1.05 kW / 1.15 kW (115 V, 60 Hz)
1.1   kW (230 V, 50/60 Hz)

600 (Ш) х 615 (Д) х 270 (В) mm

48 kg

Една фаза 115 V, 50/60 Hz 
Една фаза 230 V, 50/60 Hz

Машината поддържа три различни режима на лепене:

Лепене с корица Лепене с лента по гръбчето  (кантоване) Подлепване на меки книжни блокове 
Подлепване при направа
напр. на кубчета за 
писане.

Слепване на корица и 
книжен блок с топло 
лепило

Лепене на книжния 
блок с текстилна 
лента.

Tопло лепило HM-302
Наличности от цветни корици 
– A4/B5 с/без щанцови прозорец – 5 цвята
– А4 за лазерен принтер – 2 цвята
– Прозрачна корица А4/B5 – 3 цвята 
– Tекстилна ролка, с намазано с лепило гръбче – 6 цвята*

* Ширина 30 мм:  черно
   Ширина 40 мм:  тъмно синьо, оранжево, небесно синьо,
                                    бяло, червено, черно

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