
BQ-470
Perfect Binder

Термолепачна машина BQ-470

Драстичен напредък в процеса на скрепване
Напълно автоматизирана, четиригнездова 
термолепачна машина
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Термолепачна машина BQ-470

Напълно автоматичната четиригнездова термолепачка 
Horizon BQ-470 се отличава със сменяем лепилен 
резервоар за двата вида лепила – EVA и PUR

• Напълно автоматизирана настройка на системата посредством интуитивния LCD touchscreen с 
икони;

• Лесно сменяем лепилен резервоар за двата вида термо-лепила - EVA и PUR в зависимост от 
изискванията на клиента;

• Опростена и точна пренастройка на системата за производство на професионално завършени 
книги;

• Посредством двете големи ролки за основно подлепване и отделният страничен лепилен резер-
воар се постига здраво и висококачествено подлепване;

• Компактен дизайн за фронтална експлоатация и техническо обслужване;
• Подвързване на книги с дебелина до 65 мм;
• Лесно се управлява от всеки един служител в книговезкия цех. Максимална механична скорост 

до 1 350 книги/час (с термолепило EVA);
• Ергономични плъзгащи, прозрачни капаци улесняват достъпа и ясната видимост на операциите.

10,4-инчовият цветен touch-screen оптимира 
лесното опериране с машината. Помощният 
екран за отстраняване на повреди позволява 
безпроблемен работен процес.

Могат да бъдат избрани три различни режима: 
без фрезоване, фрезоване за термолепило 
EVA, фрезоване за термолепило PUR.

Надеждният притискащ механизъм осигурява 
високо качество на подвързването.
Височината се наглася просто и лесно.

Модерна вакуумно-ротационна захранваща 
система осигурява бързо протичане на 
работния цикъл. Могат да се обработват 
широк спектър корици без да остават следи.

Ултразвуковият сензор за двоен лист влиза в 
стандартното изпълнение. Модерният сензор 
осигурява прецизно засичане на двойни лис- 
тове, напечатани дори в солиден черен цвят.

Автоматичният извеждащ модул може да нат- 
рупва книги на височина до 300 мм. 
Подвижна маса е прикрепена към извеждащия 
конвейер, за да се постигне по-голяма 
ефективност на работата.

Осигурява комфортни условия на работа като 
извежда отделените от термолепилата пàри.



Автоматизиран пункт позициониране на биго- 
ващите ролки (4 бр. бигови канали). Широчи- 
ната и позицията на биговането се настройват 
автоматично от LCD-touchscreen-а. Биговането 
на дебели корици се извършва професионал-
но, с остри успоредни бигове на гръбчето.

Стабилен притискащ механизъм гарантира 
прецизно подравняване на корицата и 
книжния блок. Времето за притискане и за 
задържане на притискането може да бъде 
зададено чрез LCD-touchscreen-а.

широчина на пресатаАвтоматизиран пункт

Двойката нанасящи ролки, както и страничните лепил- 
ни ролки осигуряват превъзходно нанасяне на лепи- 
лото върху гръбчето с цел качествено подвързване.

Мощен серво мотор задвижва фрезоващия 
механизъм, който фрезова гръбчето на 
книжния блок с цел оптимално попиване на 
лепилото. Дълбочината на фрезоване може да 
бъде настроена от 0 до 4 мм.

Автоматизиран пункт широчина на водача
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6 Биговаща секция

Автоматизираните настройки осигуряват удобство 
при експлоатация и професионално подвързване

1 Подаваща секция

Автоматизиран пункт широчина на носещата клампа

                                               лепило на гръбчето: дължина на на- 
несеното лепило (от горния до долния край), отваряне на 
ракела за лепилото (първа и втора нанасяща ролка), дебе-
лина на лепилото на гръбчето (височина на втора нанасяща 
ролка), широчина на страничната лепилна ролка.

2 Фрезоваща секция

3 Лепилна секция 4 Скрепване 5 Секция – маркиране на кориците 7 Подаващ магазин за корици 8 Извеждащ магазин за книги
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Автоматизирани настройки от край до край
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Термолепачна машина BQ-470

• Широчина на носещата клампа (дебелина на гръбчето) при плота за обслужване
• Широчина на водещия канал при фрезоващата секция 
• Широчина лепилния слой на страничната лепилна ролка при лепилна секция
• Дължина на нанесения слой лепило при основна лепилна секция
• Отваряне ракела, контролиращ дебелината на лепилото (първа и втора нанасяща 

ролка) при лепилна секция
• Дебелина на лепилото на гръбчето при лепилна секция (височина на втора 

нанасяща ролка)
• Широчина на пресата при скрепваща секция
• Широчина на водача (преден край на корицата) при секция маркиране на корици
• Позициониране на корицата (заден край) при секция маркиране на корици
• Позициониране на биговащите ролки (4 бр. бигови канали) при биговаща секция
• Настройка на формàта в магазина за корици
• Настройка на формàта в извеждащия магазин

Стабилна кламп-система държи здраво книж- 
ния блок на правилната позиция по време на 
фрезоването и притискането, за да се получи 
качествено подвързана книга. Светлинната 
бариера осигурява безопасна експлоатация.

Автоматизиран пункт                                                широчина на водача (преден край 
на корицата), маркиране на корицата (заден край) 
Автоматизиран пункт

След транспортирането до секция скрепване, 
корицата е позиционирана прецизно от 
предния и задния позиционер.

широчина на пресатаАвтоматизиран пункт

Високопроизводителна захранваща секция с 
височина на магазина до 150 мм за продължи-
телно подвързване. Може да се използва 
нормална хартия от 81,4 до 302,4 гр/см² и 
гланцирана хартия от 104,7 до 348,9 гр/см².

формат в магазина за корициАвтоматизиран пункт

Секцията за извеждане на книгите има изди- 
гащ конвейер, който транспортира плавно 
подвързаните книги до стекера без да се 
поврежда гръбчето на книгата.

формат в извеждащия магазинАвтоматизиран пункт



Термолепачна машина BQ-470

Плъзнете навън лепилния резервоар с цел 
лесна смяна. Издърпайте резервоара и го 
отстранете с опционалния специален 
повдигач.
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Здраво подвързване с максимално отваряне

*1

Температурни диапазони при работа с лепилото

Екология
*1

Лепилни резервоари EVA и PUR

pXnet Система

Решение с лепило PUR – здраво и щадящо околната среда

(*1 В зависимост от условията на скрепване.)

EVA PUR

Производство на единични екземпляри

Управлявайте Вашия книговезки цех със системата за контрол с JDF-данни

Разнообразно производство на книги чрез термолепачна машина BQ-470 Variable

Почистване и смяна на MU-470PUR

PUR
MU-470PUR

EVA
MU-470EVA

Устройство  за измерване дебелината на книжния блок SI-470A 

Perfect Binder
SB-09S
SB-07
BQ-470
BQ-280PUR
BQ-270/270C
BQ-270V
Case Binder
HCB-2
Perfect Binding Line
CABS6000
CABS4000S

Bind3

Saddle-stitching System
StitchLiner6000
StitchLiner5500
Bookletmaker
SPF-200A/FC-200A
SPF-200L/FC-200L

Stitch4

In-line Saddle-stitching System
StitchLiner6000 Digital
In-line Folder
AF-566F Digital

Digital Finish5

Document Finisher
ColorWorks Pro Plus
ColorWorks

Hydraulic Cutter
APC-61II 
Variable Trimmer
HT-1000V
Three-knife Trimmer
HT-80
Three-side Trimmer
HT-30/30C

Cut1

Computerized Folder
AFC-746F
AFC-746S/746D
AFC-744A/744S
AFC-566FG
AFC-566A
AFC-564A
AFC-546A
AFC-544A
AF-566T4F
AF-406T6A

Fold2
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Prepress

Press

Digital Press
Operation Mgr

MIS

Postpress

Digital Finish
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4
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1

Satellite PC

BCR
Control PC

Printer

Job Ticket

Job Ticket

Характеристики

BQ-470 включва забележителния подвързващ механизъм PUR и съдържа 
сменяем лепилен резервоар и за двата вида лепила – EVA и PUR.

Полиуретаново 
реактивно лепило, 
подходящо и за 
лепене на гланцира-
ни материали.  Може 
да бъде изпълнено и 
lay-�at подвърване 
(с пълно отваряне).

Най-често използва-
ното лепило за всяка- 
къв вид подвързване. 
Разтопеното лепило 
може да се използва 
нееднократно, затова 
няма нужда лепилни-
ят резервоар да се 
почиства след работа.

Повдигнете нанасящите валове и изравни-
телния вал, за да получите лесен достъп 
при почистването.

Инсталирайте специалната дренажна тръба 
за оттичане на лепилото. Резервоарът и ба- 
рабаните са с тефлоново покритие, така че 
оставащото лепило може лесно да бъде от- 
лепено след като се охлади.

Полиуретановото реактивно лепило (PUR) привлича вниманието 
със здравина на подвързването и екологичност.

Заедно с развитието на печатарската индустрия нарастват и изисква-
нията към подвързването на цветни разпечатки. Термолепилото EVA 
има трудности при подвързването на гланцирани материали и за мо- 
мента не изпълнява изискванията за максимално отваряне на книгата. 
Но с термолепилото PUR може да се постигне адекватна здравина на 
подвързването и за офсетов и за дигитален печат.

Термолепилото PUR издържа на ниски и високи темпера-
тури. Температурният диапазон на PUR е от -20 до 120°С 
срещу стойности от 0 до 60°С за термолепило EVA. Това 
позволява книга, подвързвана с PUR да бъде ползвана при 
почти всякакъв климат и локация.

Термолепилото PUR осигурява най-доброто разделяне на стра- 
ниците, в сравнение с традиционалното термолепило EVA. 
Голямата здравина на подвързването позволява да се нанася 
малко количество лепило, което спомага за максимална гъвка- 
вост при пълно отваряне на книжното тяло. PUR е лепило, което щади околната среда и подвър- 

заната с PUR книга може да бъде рециклирана. При 
120°С температурата на PUR е по-ниска от тази на 
EVA по време на нанасяне на лепилото и това пести 
енергия.

Опционално

Устройството SI-470A се използва за измерване дебелината на 
книжния блок и пренос на тази информация към термоле-
пачната машина BQ-470 Variable

1. Термолепачната машина BQ-470 Variable e най-добрият избор на термолепачна машина, която позволява 
производството на специфични супер къси тиражи.

2. Всички настройки, свързани с четирите гнезда и дебелината на книжния блок, се извършват автоматично за 
няколко секунди.

3. Информацията за дебелината на книжния блок се въвежда чрез вградения калибър Horizon SI-470.
4. За по-дълги тиражи BQ-470 Variable може да достигне скорост до 1 350 цикъла/час
5. Съществуващи машини могат лесно да бъдат модернизирани чрез добавяне на опционалния V-470S софтуер 

и SI-470 калибър за дебелина на книжния блок.

Опционално

Опционалната pXnet система за управление на термолепачната машина се използ-
ва като централна система за контрол при планиране на поръчките, изпращане на 
производствени данни към финишинг модулите, проверка статуса на финишинг 
операциите и събиране данни за производството в реално време. Системата pXnet 
повишава ефективността при разнообразното производство в къси тиражи, когато 
е необходима честа пренастройка на поръчките.
Също така системата pXnet може да работи със съществуващ поток от данни с цел 
автоматизирана JDF настройка.
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Режим на скрепване Скрепване с фрезоване, без фрезоване и с кантоване
Брой на гнездата 4

Размер на книжния блок
(горен-долен ръб  х 
преден-заден ръб)

Макс. 320 x 320 mm 

Мин. 145 x 105 mm 

Дебелина на книжния блок
от 1 до 65 mm  (Дебелината на книжния блок може да бъде ограничена 
в зависимост от граматурата на листа, формàта на книжния блок и дъл-
бочината на фрезоване.)

Размер на корицата
(дължина х широчина)

Макс. 320 х 660 mm 
(До 352 mm пред предната страна на кламера)
(До 312 mm зад предната страна на кламера)
Мин. 135 х 225 mm 
(До 114 mm пред предната страна на кламера)
(До 109 mm зад предната страна на кламера)

Грамаж на корицата
От 81.4 до 302.4 gsm – обикновена хартия
От 104.7 до 348.9 gsm – гланцирана хартия

Макс. височина на магазина за корици Макс. 150 mm 

Скорост на цикъла

Макс. 1 350 цикъла/час (EVA)
Макс. 1 000 цикъла/час (PUR)
При работа с V-470S и SI-470A:
190 до 670 книги/час (Производствената скорост зависи от дебели-
ната на серията и броя разнообразни книжни блокове)

Напрежение / Честота 3 фази от 200 / 220 / 400 V, 50 / 60 Hz

Габарити на машината

С извеждащ конвейер и тръба за отвеждане на отпадъка от 
фрезоването.  W 3 620 х D2 240 x H2 000 mm 
Без извеждащ конвейер и тръба за отвеждане на отпадъка от фрезо-
ването.  W 3 220 х D1 090 x H2 000 mm

Габарити на машината Unit : mm (inch)

Опционално Оборудване:

1,150
45.3”

1,090
43.0”

3,220 / 126.8”

2,240
88.2”

510
20.1”

BQ-470

Височина = 2,000 / 78.8”

Трансформатор
Височина = 480 / 18.9”

40015.8”

320
12.6”

444
17.5”

■ SI-470A - устройство за измерване дебелината на книжния блок 

■ Т-470 седмичен таймер

■ PM-470 – вана (премелтър) за предва-
рително подгряване на лепилото (18 л)

■ L-470 – ръчен повдигач
■ F-470 – вилка за повдигач

■ S-470 – стойка за лепилен резервоар

■ М-470 – нагревател за разтопяване 
на лепилото

B-470 каничка с тефлоново покритие (с капак)■

■ ЕТ-470 – допълнителна маса
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Термолепачна машина BQ-470

BQ-470 – Основни характеристики

Устройството SI-470A измерва и пренася 
информацията за дебелинатана книжния 
блок с цел повишаване ефективността на 
производството.

Т-470 автоматично включва машината в 
предварително зададен час с цел подго- 
товка за работа. Могат да бъдат настрое- 
ни часът и денят от седмицата.

ЕТ-470 е допълнителна маса за инсталира-
не на  SI-470A или с цел използване като 
работен плот.

PM-470 е вана, която се използва за 
предварително загряване на около 
лепило EVA.

L-470 e ръчен повдигач, който осигуря- 
ва бърза и безопасна смяна на лепил- 
ния резервоар.
F-470 е приспособление, което се при- 
качва към повдигача и държи здраво 
лепилния резервоар с цел лесна и безо- 
пасна смяна на резервоара.

S-470 е създаден, за да поеме и държи 
лепилния резервоар след смяната му.

M-470 e лабораторна пещ, която се 
използва за предварително загряване 
на термолепило PUR.

Покритaта с тефлон каничка В-470 може да 
бъде използвана за предварително загряване 
на термолепило PUR и за допълване на 
лепилния резервоар.

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


