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Sistema automático para montagem de capa dura, é aplicável a qual-

quer tipo de produto, como, caixa de presente, pasta de arquivos,

calendários, agenda, cadernos, caixas para telefone, tabuleiro de

xadrez, enfim, uma ampla gama de produtos.

Uma coluna central é ajustada e posicionada com precisão. A espes-

sura da capa, cartão, cartolina, etc pode ser de até 5mm.

A colagem é totalmente automática e com altíssima precisão, função

inteligente de ambiente-amigável, baixo ruído e de altíssima eficien-

cia. A temperatura é mantida constante automáticamente graças a um

sistema de funcionamento inteligente. Mais um equipamento para

compor seu ambiente de produção de baixo custo e alta produção.

- Premiado sistema tecnológico patenteado de troca de vácuo;

- Todas as funções são computadorizadas e mostradas através

do display inclusive as informações de erro..

- Colagem automatica da capa de ambos os lados, mesa cen-

tral e mesa de canto de acabamento.

- Sistema automático de lubrificação.

- Dispositivo Inteligente de Controle Automático de pré-aqueci-

mento da cola.

- Indicação visual do número de dispositivos em regulagem

- Dsipositivo de reciclagem da cola

- Dispositivo de ajuste automático de alimentação da mesa de

alimentação

- Dispositivo de sucção automático de regulagem do bocal

-  Dispositivo alimentador automático de papel.

- Dispositivo de corte dos cantos da capa.

- Alerta de segurança da tampa.

- Equipamento alimentador de capa

- Rapida troca de modelo 

- Tamanho de capa irregular (Máximo de 7)

Recursos

Dim. da Maq 3500x3500x200

Tamanho Máx. 680 x 400mm

Tamanho Mín. 150 x 100mm

Mesa Central 6 ~100mm

Largura Gutter 3  ~13mm

Esp.Mesa 0.3 ~1mm

Larg. Dobra 7 ~14mm

Espess. Capa 0.8 - 5mm

Velocidade 10 ~36 cp/min

Voltagem 380V

Peso 4500Kgs

Cor Verm + Cinza

Todos os tipos

de livros

Todos os tipos

de cobertura

Produtos com

canto redondo


