
Automatická PUR a EVA lepička

FASTBIND PUREVA SMART

PUREVA SMART
Automatická lepička
Uživatelsky přívětivý dotykový panel
Možnost volby PUR nebo EVA lepidla
Ergonomická pracovní stanice

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ ZAKÁZKOVÉHO DOKONČOVÁNÍ TISKU

Všestranné využití:

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



Automatická PUR lepička
Zcela nová lepička Pureva Smart je vysoce univerzální zařízení, 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 A3 portrait. Díky elektronické regulaci teploty je vhodná pro 
použití různých typů knihařských tavných lepidel, zejména polyurethanových PUR lepidel, ale            
i ethylen-vinyl acetátových EVA lepidel. Lepička zaručuje výborné výsledky lepení již s EVA lepidly. 
Využití PUR lepidla pak zaručuje mimořádnou pevnost vazby.

Vyvinuto pro zpracování digitálního tisku
Lepička Fastbind Pureva Smart je plně vybavená ergonomická pracovní stanice, kompaktní, tichá, 
čistá a velmi bezpečná. Je vhodná do jakéhokoliv moderního digitálního tiskového provozu, 
uplatnění najde zejména při zpracování malonákladových až středně objemných zakázek. Vyniká 
svojí spolehlivostí a robustností, zaručuje kvalitu a vysokou produktivitu. Díky nízké počáteční 
investici zaručuje její rychlou návratnost.

Barevný dotykový ovládací panel
Lepička Fastbind Pureva Smart byla navržena tak, aby zajistila nejlepší možnou kvalitu vazby.         
K ovládání stroje slouží  7“ intuitivní barevný dotykový ovládací panel, jehož prostřednictvím 
obsluha zadává předdefinované parametry tj. typ obálky, typ papíru, formát. Po zadání těchto 
parametrů proběhne automatické nastavení stroje pro zpracování dané zakázky.

Inteligentní automatizace 
Proces vazby je dále usnadněn chytrým využitím automatizace. Obsluha stroje má pod kontrolou 
všechny důležité kroky k vytvoření kvalitní knihy. Proces zdrsňování, lepení i zalisování jsou 
automatizovány pro maximální přesnost a uživatelský komfort. Lepička Pureva Smart automaticky 
vypočítává optimální tlak, rychlost a počet cyklů pro zdrsnění a lepení, stejně jako dobu zalisování 
každé knihu podle formátu, tloušťky a typu přebalu.

Rychlé automatické čištění
Chytrý systém čištění umožňuje snadné a rychlé čištění nebo výměnu zásobníku lepidla, a to i pro 
laické uživatele. Díky systému automatického čištění je vyprázdnění a vyčištění zásobníku PUR 
lepidla otázkou pouze několika minut.

Parametry

FASTBIND PUREVA SMART

Ergonomická samostatně stojící PUR/EVA lepička

Inovovaný zdrsňovací válec Fastbind PGO Microcut

Uživatelsky přívětivý 7" barevný ovládací panel

Rozměry stroje (š x h x v) 1130 x 650 x 1350 mm
Hmotnost stroje (včetně podstavce) 177 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
Maximální šířka knihy 335 mm
Maximální gramáž přebalu 400 gr**
Napájení 110-120/220-240 VAC/50-60 Hz
Maximální hodnota proudu 6.3 A
Zdrsnění hřbetu Automaticky
Nanášení lepidla Automaticky
Zalisování knižního bloku Automaticky
Čištění PUR zásobníku Poloautomaticky
Ovládání Barevný digitální panel
Schváleno CE

Doporučené opční příslušenství
Odsavač par Purex Fume a filtry
Sada pro tvrdou vazbu Doraz + přítlačná lišta
Upgrade kit pro EVA lepidlo Zahrnuje zásobník, víčko a držák
* V závislosti na zručnosti obsluhy a formátu lepené knihy
** V závislosti na povrchu přebalu

Uzavřený zásobník PUR s aplikátorem lepidla

Bezpečnostní optická závora pro bezpečnost obsluhy




