
Ruční PUR a EVA lepička

FASTBIND PUREVA NEO

PUREVA NEO
Ruční lepička
Lepení až do formátu SRA3
Možnost volby PUR nebo EVA lepidla
Pevné a přesné lepení
Tichá, čistá a uživatelsky přívětivá technologie

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ ZAKÁZKOVÉHO DOKONČOVÁNÍ TISKU

Všestranné využití:

• Knihy s tvrdými deskami
• Brožury
• Odtrhávací bloky
• Prémiové prezentace



Kompaktní PUR lepička pro lepení knih s tvrdými i měkkými deskami
S lepičkou Fastbind Pureva Neo těžíte ze síly a flexibility PUR lepení za příznivou cenu tj. nízké 
počáteční investice s rychlou návratností. Fastbind Pureva Neo je vysoce univerzální řešení, které umí 
splnit jakékoliv požadavky na výrobu knižní vazby zahrnující jak produkci brožur s měkkými deskami, tak 
i knižní vazby s tvrdými deskami až do formátu SRA3 a do tloušťky 45 mm. Díky patentovanému lepícímu  
mechanismu  umožňuje  jednoduchou  a  rychlou  výměnu  PUR  zásobníku  za  EVA  zásobník 
v řádech sekund.  Integrovaný  zdrsňovací  válec  Fastbind PGO Microcut  (Paper Grain Opening System) 
s mikrořezem a aplikátor tavného lepidla zaručují dokonalou pevnost vazby bez ohledu na typ použitého 
lepidla.

Patentovaný lepící mechanismus
S lepičkou Fastbind Pureva Neo je údržba a čištění snadné a rychlé. Inovativní lepící mechanismus 
se snadno čistí případně mění díky ekonomickým zásobníkům lepidla, které umožňují jednoduchou 
výměnu z PUR na EVA během několika sekund. Nastavení správné teploty při změně typu lepidla se 
provádí pouhým stisknutím jednoho tlačítka. 
Lepička Fastbind Pureva Neo je také vybavena zcela novým typem kolejnicového mechanismu 
aplikátoru lepidla. Aplikátor nanášení lepidla tak klouže po hřbetu knižním bloku téměř bez odporu. 
Velká rukojeť aplikátoru je umístěna nízko před aplikátorem tak, aby se dále zvýšila jednoduchost 
obsluhy.

Zdrsňovací válec PGO Microcut pro natírané papíry
Lepička Fastbind Pureva Neo je vybavena zdrsňovacím válcem Fastbind PGO Microcut s novým 
optimalizovaným řezným vzorem, který zvyšuje penetraci lepidla ve hřbetu knižního bloku a zajišťuje 
tak vyšší pevnost vazby.
Na rozdíl od jiných zdrsňovačů, které hranu hřbetu nasekávají a způsobují tak nejen hluk, ale také 
produkují hodně papírového prachu, je tento PGO koncept zcela nehlučný a téměř bezprašný!
Lepička Fastbind Pureva Neo se snadno používá, nevyžaduje zvláštní čas pro nastavení konfigurace 
stroje nebo formátu vázané knihy. Automaticky se sama nastaví pro tloušťku vazby od 1 do 1000 
stran*. Nabízí snadné ruční ovládání, což spolu s robustní konstrukcí znamená nízkou údržbu a roky 
spolehlivého používání.

Parametry

FASTBIND PUREVA NEO

Zdrsňovací válec PGO Microcut se zvýšenou přesnostní

Jednoduchá a bezpečná aplikace lepidla

Rozměry stroje (š x h x v) 630 x 1080 x 600 mm 
Hmotnost stroje (včetně podstavce) 88 kg 
Kapacita lepení měkkých vazeb / hod* 180
Kapacita lepení tvrdých vazeb / hod* 90
Tloušťka svazku min/max 0,1 - 45 mm
Maximální délka lepené vazby 455 mm
Výška svazku min/max 140 / 320 mm
Maximální gramáž přebalu do 400 g/m2

Napájení 220-240V / 50–60Hz
Maximální hodnota proudu 3.8 A

Schváleno CE

Nanášení lepidla
Zalisování knižního bloku
Čištění PUR zásobníku

*  V závislosti na zručnosti obsluhy a formátu lepené knihy
(Produktové informace jsou platné k 3/2021 a mohou být měněny bez předchozího upozornění.)

Zdrsnění hřbetu Ručně

Ručně

Ručně

Ručně
Doporučené opční příslušenství:
    Odsavač par Purex Fume a filtry
    Standardní typ dorazové lišty pro tvrdou a měkkou vazbu
    Zásobník pro EVA lepidlo




