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PUR Binder

Компактна едногнездова термолепачна 
машина с PUR лепило с цел постигане на 
висококачествено производство

BQ-280PUR
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Характеристики
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EVA PUR

отделя се не се отделя

Cool Hot

Solid Liquid

Melt

Cool

Solid Solid

Cool

Harden Cure

Water from the air
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Does not melt by applying heat

EVA PUR
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Полиуретановото лепило PUR е надеждно и безопасно за околната среда

Висококачествено скрепване и ефективно производство

Скрепване с PUR лепило – Висококачественото скрепване с PUR лепило се осигурява от два броя лепилни валове, 
както и един брой обиращ вал (spinner) и отделна EVA/PSA станция за нанасяне на странично лепило. Нанасянето на 
лепило чрез валове позволява производставо на книги с различна дебелина при максимален контрол на качеството.

Увеличена дължина на гръбчето – максималният формат на книжния блок е 385 х 320 mm, a максималната дебели-
на – 51 mm.

Възможност за производство на книги с различна дебелина – Вграденият калибър за измерване и въвеждане 
параметрите на книжния блок осигурява по-висока ефективност при производство, бърза пренастройка и възможност 
за производство на книги с различна дебелина. Термолепачната машина BQ-280PUR осигурява ненадмината ефектив-
ност при производство само с едно гнездо.

Работа с топло лепило EVA – възможност за работа с нискотемпературно лепило EVA (140˚C или с по-ниска темпе-
ратура). Системата може да използва една и съща лепилна вана за PUR и EVA лепило, тъй като същата е тефлони-
рана.

JDF работен поток – системата може да се оптимизира с pXnet системата на HORIZON, която приема JDF данни от 
потока на поръчките с контрол на лепилния процес.

Polyurethane Reactive, 
наречено още така и PUR, 
e доста популярно благода- 
рение на отличната си сила 
на залепване и безопасност 
за околната среда.

Полиуретановото лепило PUR e много по-гъвкаво от лепилото 
EVA и запазва своите отлични качества, 
когато книгата е напълно отворена. То 
е идеално за скрепване на музикални 
и готварски книги, както и на фото ал-
буми, които изискват пълно отваряне. 
Това пълно отваряне улеснява чете-
нето и удължава живота на книгата.

1. Позволява пълно отваряне на книгата

PUR-лепилото предлага около три пъти по-силно скрепване в сравне- 
ние с EVA-лепилото. Гланцираната хартия 
или специфичните материали, които могат 
да създадат проблем при обработка с EVA, 
са здраво и качествено скрепвани с PUR 
лепило. Здравината на слепване с EVA 
лепило намалява с течение на времето. 
PUR лепилото обаче запазва своята 
здравина и гъвкавост при високи и ниски 
температури с цел дълъг живот на книгата.

В сравнение с EVA PUR-лепилото не се повлиява от въз- 
действието на температурата и влагата. Това позволява 
скрепените с PUR лепило книги да бъдат обработвани при 
почти всякакви климатични условия или местоположения. 
Ако лепилото EVA попадне в печатаемото поле, мастило-
то взимодейства с него и предизвиква реакции, които са 
предпоставка за проблеми при скрепването. PUR лепи- 
лото обаче не се влияе от мастилата и значително на- 
малява риска от този тип проблеми.

PUR-лепилото може да се нанася при ниска температу-
ра (120˚С), а високата му степен на адхезия позволява 
нанасяне на съвсем тънък лепилен филм (0.4 mm).

Производителите на хартия могат лесно да отделят PUR-лепилото от 
хартията. Това позволява рециклиране на книги, скрепени с PUR-ле-
пило. Спестява разходи за третиране на отпадъка. PUR-лепилото е 
безопасно за околната среда и е рециклируемо. Това го прави идеа- 
лен избор за фирмите – производители на брошури и каталози, които 
са сертифицирани по ISO14001.

Пренастройка на функциите може 
да се извърши за по-малко от една 
минута само чрез въвеждане на ин- 
формацията за поръчката от цвет- 
ния touchscreen. Всички настройки, 
вкл. настройките на лепилото, ши- 
рочината и височината на пресата, 
както и параметрите на биговащите 
ролки могат автоматично да се ре- 
гулират чрез въвеждане информа- 
цията за книжния блок.

Калибърът за автоматично измерване 
и въвеждане параметрите на книжния 
блок се доставя като стандартно обо-
рудване. Дебелината на книжния блок 
се измерва автоматично чрез поставя-
не на книжния блок в дигиталния кали-
бър. Данните за дебелината автома-
тично стартират настройките на всеки 
механизъм. Данните за дебелината на 
следващия книжен блок автоматично стартират съответните му настройки 
докато предишният книжен блок все още се обработва. Това позволява 
висока ефективност при малки тиражи.

Мощен фрезоващ механизъм и спе- 
циално фрезоващо ножче почист-
ват и постигат отлична подготовка 
на гръбчето за нанасяне на PUR 
лепило. Телена четчица с уникален 
дизайн почиства гръбчето и предо- 
твратява навлизането на отпадни 
от фрезоването частици в лепил-
ния резервоар.

Отворената система с валове 
улеснява настройките и позволява 
производство на книжни блокове 
с различни дебелини. Настройки-
те, в т.ч. регулиране на количест-
вото лепило, височината на вало- 
вете и отвора на обиращия вал 
(spinner) могат да бъдат извър-
шени от touchscreen-a.

Лепилната вана може много лесно 
да се демонтира с цел почистване. 
Нивото на цялата лепилна вана 
може да бъде снижено чрез изби- 
ране на съответните бутони от 
touchscreen-a. Опционалният мо- 
билен стенд S-280 за смяна на ле- 
пилната вана осигурява нейната 
лесна и безопасна смяна.

Висококачествено подаване на ко- 
рици се осигурява от вакуумно-ро-
торна система на подаване и ул- 
тразвуков детектор за двоен лист. 
Позицията за биговане на корица- 
та се регулира автоматично от 
цветния touchscreen. Наличен е 
BQ-280PURRFC с автоматична нас- 
тройка за допълнително биговане 
на корици с крилца.

Автоматичното регулиране на ви- 
сочината на пресата от touch- 
screen-a позволява цялостна обра- 
ботка без допълнителни инстру-
менти. Подравняването на гръб- 
чето се осигурява чрез мощен 
притискащ механизъм.

Извеждането тип „лифт“ с верти- 
кално стапелиране и с иновативен 
дизайн внимателно извежда всяка 
книга с цел предотвратяване нара- 
няване на гръбчето на уязвимите 
книги, слепени с PUR лепило.



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

Аспирация за PUR 
лепилни пàри 
VS-280 

Система за разчи-
тане на баркод 
BC-BQ270

Този модул се силно се препоръчва при работа 
с PUR лепило. Аспирацията продължава да ра- 
боти 30 минути с таймер дори и след изключ-
ване на машината.

Системата за проверка чрез бар-
код разчита отпечатаните баркодо-
ве на корицата и книжния блок и 
проверява дали корица и книжен 
блок си съответстват.

Кантоващ водач 
KG-280

Този водач позиционира кантоваща лента, която се подава 
ръчно в пресата. Усилва гръбчето на книгата чрез кантоваща 
лента (използва се при твърда подвързия).

M-470 премелтър за 
разтопяване на 
PUR-лепило

M-470 е лабораторна пещ, която 
се използва за предварително 
загряване на около 2 kg термоле-
пило PUR

B-470 кана с тефло-
ново покритие 
(с капак)

Каната с тефлоново покритие В-470 може да 
бъде използвана за предварително загряване 
на около 2 kg термолепило PUR и за допълване 
на лепилната вана.

Лепилна вана PTS-280 
за PUR-лепило

Резервна лепилна вана PST-280 за PUR-лепило с цел бързо 
почистване и смяна

Мобилен стенд 
S-280 

Мобилният стенд S-280 улеснява 
смяната на лепилната вана. 
Стендът S-280 е създаден, за да 
поеме и държи лепилната вана 
след смяната й. 
(мобилен, на колела)

Подвързване на 
корици „с крилца“

Режим на залепване Залепване с фрезоване, залепване без фрезоване и кантоване

Тип лепило PUR лепило / нискотемпературно лепило EVA 

Брой на гнездата 1

Размер на книжния блок

Spine Length

Fo
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gth Макс. 385 x 320 mm 

Мин. 135 x 105 mm 

Дебелина на книжния блок от 1 до 51 mm 

Размер на корицата

Width

Length

(дължина х широчина)

Макс. 385 х 660 mm 
(До 350 mm пред предната страна на кламера)
(До 310 mm зад предната страна на кламера)

Мин. 135 х 225 mm 
(До 115 mm пред предната страна на кламера)
(До 110 mm зад предната страна на кламера)

Грамаж на корицата От 82 до 302 gsm – обикновена хартия
От 105 до 349 gsm – гланцирана хартия

Макс. височина на 
магазина за корици Макс. 70 mm

Температура на лепилото
Лепилна вана за странично лепене (лепило EVA): от 150°C до 200°C.

Скорост на цикъла Макс. 500 цикъла/час

Напрежение / Честота 3 фази от 200 до 220 V, 50 / 60 Hz

Размери на машината
W 2,605 mm х D 905 mm x H 1,525 mm  
*Ако машината е модел за производство на корици тип 
„крилца“, широчината на машината е със 100 mm по-голяма.

Габарити на машината и инсталационно пространство (mm)

Осигурете 700 mm пространство около машината.
Зоната от 700 mm е задължително условие.
Осигурете подходяща вентилация за изсмукване на пàрите.

* Торба за изрезките се позиционира в зависимост от мястото за инсталация.
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BQ-280 PUR – Характеристики

(горен-долен ръб х 
преден-заден ръб)

Лепилна вана за гръбчето (PUR лепило / нискотемпературно 
лепило EVA): от 110°C до 140°C.

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

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


