JEDNOKAPSOVÁ LEPIČKA BQ-270V

JEDNOKAPSOVÁ LEPIČKA

BQ-270V
Pro variabilní lepení.

POSUVNÉ MĚŘIDLO TLOUŠŤKY KNIHY
PRO VARIABILNÍ VÝROBU.
Profesionální kvalita lepení se snadným nastavením a používáním. Lepička je
standardně vybavena automatickým posuvným měřidlem tloušťky knižního
bloku.
Naskenujte QR kód
a sledujte video o
produktu.
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PODROBNÝ PROCES FUNKCÍ.
1 BAREVNÁ DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

2 POSUVNÉ MĚŘÍTKO TLOUŠŤKY BLOKU

Barevná dotyková
obrazovka založená na
ikonách umožňuje rychlé
a snadné nastavení. Téměř
všechna nastavení, včetně
drobných úprav lze provést
prostřednictvím dotykové
obrazovky.

Tloušťka knihy se
automaticky měří
umístěním knižního bloku
do digitálního posuvného
měřítka. Data o tloušťce
automaticky seřídí svorky
upínacího systému, frézovací
stanici, nanášení lepidla,
lisovací mechanismus a bigovací sekci. Tím je zajištěna efektivita
provozu pro malonákladovou produkci knih.

3 SEKCE UPÍNÁNÍ

4 SEKCE VYKLÁDÁNÍ

Nastavení upínacích svorek
se automaticky upraví podle
tloušťky knižního bloku.

Hotové knihy jsou
vykládány do vertikálního
stohovače umístěného
těsně pod nakládací stanicí.
To umožňuje jednomu
operátorovi snadno
kontrolovat kvalitu hotových
knih v průběhu další výroby.

Velmi kvalitní upínací
mechanismus drží pevně
knižní blok, a tak zajišťuje
kvalitní produkci knih.

BENEFITY
UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A VELICE PŘESNÉ LEPENÍ
Odborné znalosti společnosti Horizon v oblasti lepení a
pokročilé automatizace zaručují, aby operátorům s nízkou
kvalifikací bylo umožněno vytvářet knihy v profesionální
kvalitě.
Uživatelsky jednoduchý provoz a přesná automatizace
dosahují krátkých nastavení s malou nebo žádnou dobou
přípravy.
RYCHLÉ NASTAVENÍ
Všechna nastavení lze provést okamžitě jednoduchým
zadáním informací o knižním bloku a obálce přes 10,4 ”
barevnou dotykovou obrazovku. Přechod z knihy formátu A4
na A5 lze přenastavit za 10 sekund.
VYSOKORYCHLOSTNÍ LEPENÍ
Produkujte knihy až do tloušťky 50 mm nebo 2,0” maximální
rychlostí 500 cyklů * za hodinu.
PŘESNÉ LEPENÍ
Pevný lisovací mechanismus a bigovací stanice obálek jsou
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srovnatelné s většími průmyslovými lepičkami, což zajišťuje
pevné a přesné lepení.
KOMPATIBILITA VARIABILNÍHO LEPENÍ
Automatické měření tloušťky knihy je standardním
vybavením. Zároveň při produkci jedné knihy lze změřit
následující knihu s jinou tloušťkou, data se přenesou a lepička
se automaticky přenastaví. To umožňuje variabilní produkci,
kde každá kniha může mít jinou tloušťku. Díky tomu BQ270V dosahuje při variabilním lepení až o 30% kratší doby
produkce * než běžné modely.
pXnet
Díky ovládacímu systému pXnet je plánování a sledování úloh
pro BQ-270V velmi efektivní, taktéž můžete přijímat JDF data
z předcházejícího upstream pracovního postupu.

* Rychlost cyklu závisí na době podávání knižního bloku a
jeho tloušťce.

5 SAVKOVÝ NAKLADAČ OBÁLEK

6 NAKLÁDACÍ STŮL OBÁLEK

Pokročilý rotační sací
podávací systém zajišťuje
rychlé a plynulé podávání
různých druhů materiálu.
Dokonce i citlivý materiál
a digitálně potištěné
obálky jsou nakládány bez
jakéhokoli poškrábání.

Nakladač obálek s horním
podáváním umožňuje in-line
bigování. Lze naložit až 70
mm nebo 2,7” vysoký stoh
obálek pro zajištění vyšší
efektivnosti a snížení doby
výrobní prodlevy.

7 SEKCE BIGOVÁNÍ OBÁLEK

8 SEKCE REGISTRU OBÁLEK

Pozice bigovací lišty se
automaticky nastaví při
automatickém měření
tloušťky knižního bloku.
Hloubku lze snadno
upravit tak, aby vyhovovala
širokému rozsahu materiálů
a tloušťky. Tím je zajištěna
profesionální kvalita vazby s ostrými hranami hřbetu.

Horní a dolní přepravní
pásy poskytují stabilní
přepravu různých typů
obálek a vysoce přesný
sklepávací mechanismus
bezpečně připraví obálky ke
konzistentnímu a přesnému
lepení.
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PODROBNÝ PROCES FUNKCÍ.

OPCE.
DV-270 VYKLÁDACÍ DOPRAVNÍK
■ Pro komfort obsluhy je k dispozici vykládací jednotka DV-270 pro
odebírání knih z pohodlnější výšky.
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VS-270V ODSÁVÁNÍ
■ Silná odsávací vývěva zajišťuje konstantní odsávání výparů
lepidla.
■ * Dostatečný prostor potřebný pro cirkulaci vzduchu.

9 SEKCE FRÉZOVÁNÍ

10 VANA NA LEPIDLO

Rotační nivelační a frézovací
mechanismy frézují hřbet
knižního bloku o tloušťce až
50 mm nebo 2,0 ” tak, aby
bylo dosaženo optimální
penetrace a přilnavosti
lepidla. Hloubku frézování
lze nastavit od 0 do 3 mm
nebo od 0 ”do 0,12”.

Dva nanášecí válce a válce
pro boční lepení zajišťují
vynikající nanášení lepidla
na hřbet knihy.
Množství a délku
naneseného lepidla lze
upravit pomocí barevné
dotykové obrazovky.

T-270 TÝDENNÍ ČASOVAČ
■ Týdenní časovač T-270 automaticky zapíná lepičku v
přednastavených časech pro rychlou přípravu. Lze nastavit čas a
den v týdnu.

Vyrovnávací nůž: Upravuje hřbet knihy.
Frézovací nůž : Vyřízne drážky na hřbetu k zajištění pevné knižní
vazby.

11 SEKCE LISOVÁNÍ
Pevný a kvalitní lisovací
mechanismus zajišťuje
kvalitní slepení bloku s
obálkou. Operátoři mohou
zvolit lepení s frézováním
či bez frézování a upravit
výšku lisování tak, aby bylo
dosaženo požadovaného
zformování hřbetu.
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BC-BQ270 ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ
■ Ověření shody obálky a knižního bloku pomocí skenovacího
systému pro ověřování čárových kódů.
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OPCE.

TECHNICKÉ ÚDAJE.
Rozměry stroje. (Jednotky: mm nebo palce)
(Pohled shora)

LEPENÍ OBÁLEK S KLOPOU

2,830 or 111.5”
2,085 or 82.1”

■ Linky ohybu pro obálky s klopou lze bigovat in-line. Obálky s
klopou jsou přehnuty dovnitř podél bigovacích linek po slepení.

3-phase 200-220V 12.8A
345
13.6”

400 or 15.8”

Trim Bag
910
35.9”

350 mm or 13.77”

BQ-270V

310 mm or 12.20”

570
22.5”
320 mm
12.59”

128 mm
5.04”
290 mm or 11.41”

(Přední pohled)

128 mm
5.04”
250 mm or 9.84”

Maximum Cover Sheet Fore-edge Length: 660 mm or 25.98”
(Up to 350 mm or 13.77” towards from the clamp face, and up
to 310 mm or 12.20” backwards from the clamp face.)
Additional two scoring lines for flap cover can be made in
range.

1,545
60.9”

BQ-270V
885
34.9”

Trim Bag

BQ-270V

Počet kapes

1

Rozměr knižního bloku

Fore-edge Length

TYP LEPENÍ

Lepení bez frézování, lepení s frézováním a
bloková vazba

Spin

Délka hřbetu x Délka od hřbetu
Max. 320 x 320 mm nebo 12.59” x 12.59”
Min. 135 x 105 mm nebo 5.32” x 4.14”
eL

eng

th

Gramáž obálky

82 - 302 gsm nebo 22 - 80 lb

Výška stohu obálek

Max. 70 mm nebo 2.75”

Teplota lepidla

120 až 180 ° C nebo 248 až 356 ° F
Pro použití BQ-270V s teplotou lepidla 170 ° C nebo nižší je nutné
provést nastavení servisním technikem.

Rychlost

Max. 500 cyklů za hodinu
* Rychlost cyklu se mění v závislosti na pracovní době operátora a
tloušťce knihy.

Napětí/Frekvence

3fázové 200 až 220 V, 50 nebo 60 Hz
3fázové 400 V, 50 nebo 60 Hz ( snížení na 200 V pomocí
transformátoru)

A4 / B5 / A5 / B6 / A6

Tloušťka knižního bloku 1 - 50 mm nebo 0.04” - 2.00”
Délka x Šířka
Max. 320 x 660 mm nebo 12.59” x 25.98”
(až 350 mm nebo 13.77” dopředu od čelní svorky)
(až 310 mm nebo 12.20” dozadu od čelní svorky)

Width

Rozměr obálky
Length

Min. 135 x 230 mm nebo 5.32” x 9.06”
(až 120 mm nebo 4.73” dopředu od čelní svorky)
(až 110 mm nebo 4.34” dozadu od čelní svorky)
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Rozměry zařízení

Bez vyčnívajících dílů stroje:
Š2 295 x H 860 x V 1545 mm nebo Š 90,4 "x H 33,9" x V 60,9 "
S vyčnívajícími díly stroje:
W2,430 x D910 x H1,545 mm nebo W95.7 "x D35.9" x H60.9 "

* Konstrukce a technické údaje stroje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
* Specifikace se mohou lišit v závislosti na úloze, kvalitě papíru, vlivech prostředí a různých dalších faktorech.
Před zahájením výroby proveďte zkušební provoz.
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VÍCE NA
HORIZON.CO.JP

Horizon International, Inc.

Dealer pro Českou republiku:

510 Kuze Ooyabu-cho, Minami-ku,
Kyoto, 601-8206, Japan
Phone : +81-75-934-6700
Fax : +81-75-934-6708
www.horizon.co.jp

GRAFFIN s.r.o.
Sídlo: Hvězdova 870/39, 140 00 Praha
IČO: 26765951 DIČ: CZ26765951
Showroom: Kácov 332, 285 09 Kácov
Tel: 261 218 066 Email: www.graffin.cz
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