
Сгъване и биговане в един работен цикъл.

CRF-362
Машина за сгъване и биговане на корици

Creaser and Folder CRF-362
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Варианти на сгъване 

Налични са широк спектър от варианти за скрепване.
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Двойно извеждане6Надеждно подаване на листа2

Поток на поръчката

Машина за сгъване и биговане на корици CRF-362

Сгъване и биговане на по-тежки материали в един работен цикъл.
Предотвратява напукването на дигитално отпечатаните материали.

Прецизно сгъване и биговане
Подходяща за биговане на корици, менюта за заведе-
ния, етикети, покани и ламинирани брошури. Устрой-
ството за биговане предотвратява образуването на 
напуквания по дигитално отпечатаните материали. 

Подготовка за идеално скрепени корици 
Висококачественото биговане помага за подготовката 
на висококачествено  скрепване на корицата към 
книжния блок. Възможно е биговане на гръбчето и 
крилцата на кориците чрез избиране на варианти за 
прав и обратен биг.

Висококачествено сгъване
Машината е оборудване с два броя сгъвачни ножа с 
цел постигане на висококачествено сгъване дори 
при материали с по-висока граматура. 
От touchscreen-а с икони могат да бъдат избрани 
6 различни варианта на сгъване.

Бърза и лесна експлоатация
Бързата и лесна настройка и работа с машината 
могат да бъдат изпълнени от иновативния цветен 
touchscreen с висока резолюция. 

Иновативният touchscreen с висо- 
ка резолюция позволява интуитив-
но изпълнение на операциите. 
Пренастройките в т. ч. варианта на 
сгъване, брой бигове и избор на 
прав / обратен биг могат да бъдат 
лесно зададени от екрана. До 200 
поръчки могат да се запаметят с 
цел лесното извикване на дадена 
операция.

Вакуумната лента за подаване с 
уникален дизайн позволява устой- 
чиво подаване дори при материа-
ли с по-голяма граматура. 
Наличен е ултразвуков детектор, 
който засича пропуснат или двоен 
лист независимо от изображение-
то или дебелината на листа.

При поръчка без изпълнение 
на сгъване устройството за 
биговане може да обработи 
материали, които са по-тежки 
от 400gsm. (Необходима е 
марка за дълги листове.)

Листовете се подравняват от во- 
дача на регистъра с цел да се оси- 
гури правилно подаване и пости- 
гане на прецизно биговане и сгъ- 
ване. Подравняването на листа мо- 
же да се регулира посредством 
промяна в натиска на транспорти-
ращия вал на водача на регистъра.

При едно преминаване на листа мо- 
гат да се изпълнят до 10 бр. бигова- 
щи линии. Дълбочината на биговане 
може да бъде регулирана. При едно 
преминаване на листа могат да бъ- 
дат едновременно изпълнени прав 
и обратен биг. Позициите на бигова- 
не могат бъдат регулирани със стъп- 
ка от  0.1 mm / 0.004”.

Масата за по-дълги листове се 
използва, когато дължината 
на листа е 650 мм /25.59” или 
по-дълга. Максималната 
възможна дължина на 
листовете е 865 мм / 34.00”.

По-големият диаметър на сгъвач-
ните валове ги прави подходящи и 
за по-тежки материали. Варианти-
те на сгъване включват паралелно 
сгъване, късо сгъване, сгъване тип 
писмо, двойно паралелно сгъване, 
сгъване тип акордеон и отворена 
прозоречна сгъвка.

Сгънатата продукция се извежда на 
горния конвейер и се комплектова 
прецизно с цел лесна обработка. 
Хоризонтално бигованата продук-
ция се извежда на долния рафт.

Устройството за биговане предотвратя-
ва образуването на напуквания по диги- 
тално отпечатаните материали. При из- 
вършване само на биговане устройство-
то за биговане може да обработи мате- 
риали с граматура по-висока от 400gsm.



Механизъм за подаване

Формат

Граматура

Стапел в магазина на подавача
Брой биговащи линии
Скорост
Напрежение / честота
Размери на машината
Тегло на машината

Вакуумна транспортна лента

 Макс. 364 x 865 mm (14.33" x 34.00")
 
 Мин. 105 x 180 mm (4.14" x 7.09")

Обикновена хартия:  80 до 350 gsm (със сгъване)
 80 до 400 gsm (без сгъване)
Гланцирана хартия:  105 до 350 gsm (със сгъване)
 105 до 400 gsm (без сгъване)

 
Ламинирана хартия: 0.2 до 0.4 mm (със сгъване)

0.2 до 0.5 mm (без сгъване)
Макс. 150 mm (5.90”)
Макс. 10 биговащи линии
5.000 листа/час (формат А4 / с една биговаща линия и едно сгъване)
1 фаза 200 до 240 V, 50 / 60 Hz
2,697(Ш) x 701(Д) x 1,430(В) mm (Ш106.2" x Д27.6" x В56.3")
345 кг /760.0 lb

CRF-362 Спецификация

Length

Width

Width x Length

Модул за биговане
Налични са модули за биговане с различни по ширина биговащи 
линии /инструменти/
Като опционално оборудване са налични следните биговащи модули:

-

Габарити на машината и инсталационно пространство  Величина: мм/инч

1,430
56.3”

701
27.6”

CRF-362

CRF-362

2,697 / 106.2”
2,297 / 90.5”185 / 7.3” 215 / 8.5”

1,678 / 66.1”
Захранващ кабел 2,700 / 106.2”

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

Машина за сгъване и биговане на корици CRF-362

 Модул за прав биг - 0.5 мм /0.020” 
 (тънка линия)

- Модули за прав и обратен биг – 
  2.0 мм /0.079 (дебела линия)

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


