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Brožovací linka řady BM4000 

BM4000 je všestranná brožovací linka navržená pro 
zpracovatele menších až středně velkých objemů digitálních 
tiskových produkcí. Přináší výjimečnou kvalitu výsledné vazby 
a zároveň je také schopna zpracovávat dlouhé formáty 
vstupních archů. Umožňuje tak výrobu široké škály produktů 
včetně brožur formátu A4 landscape, který v současné době 
patří mezi nejpreferovanější formáty vůbec.

Klíčové vlastnosti

▪ Výroba brožur výsledného formátu od A6 do A4 landscape
nebo velkoformátových brožur rozměru 297 x 297 mm

▪ Rohové sešívání dokumentů formátu A4 portrait

▪ Blokové sešívání dokumentů formátu A4 portrait a landscape

▪ Kapacita šití až 140 stran (BM4035) nebo 200 stran (BM4050)

▪ Zpracování archů o délce až 660 mm nebo 620 mm (při
konfiguraci s modulem CST)

▪ Vhodné pro pravidelnou měsíční produkci až 20 000 brožur,
maximální doporučený měsíční objem produkce 40 000 brožur

t

Morgana řada BM4000 

Nová generace 
produkčních strojů pro 
provádění vazeb V1. 
Umožňuje výrobu brožur 
formátu A4 landscape 
nebo výrobu 
velkoformátových 
brožur 297 x 297 mm. 
Ve standardu umožňuje 
funkci rohového a 
blokového sešívání.
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Snadná produkce brožur

Řada BM4000 zaručuje trvale vysokou kvalitu produkce 
brožur vyráběných z různých formátů a typů papíru.

▪ Základní konfigurace s možností ručního podávání
umožňuje uživatelům vytvářet brožury v režimu offline.
▪ Odolný sešívací mechanismus navržený pro dlouhou
životnost s minimálními nároky na servisní údržbu díky
patentovanému konstrukčnímu řešení.
▪ Nastavitelná pozice sešívání a skladu. Řada BM4000 je
vybavena nastavitelným polohovacím mechanismem,
který umožňuje obsluze jednoduše nastavit polohu
sešívání ve směru pohybu prostřednictvím intuitivního
uživatelského rozhraní.
▪ Řada BM4000 je určena pro náročná uživatelská prostředí
s průměrným měsíčním objemem produkce 30 000 brožur.
▪ Obsluha zařízení nyní může za chodu snadno kompenzovat
šikmé podání způsobné zpracováním dlouhých archů
prostřednictvím barevného uživatelského rozhraní.

Nová architektura zahrnující všechny nezbytné funkce pro 
provádění rohového a blokového šití, skladu, zahraňování         
a čelního ořezu, to vše v jednom kompaktním a jednoduše 
ovladatelném systému, umožňuje uživatelům vyrábět vysoce 
kvalitní brožury od formátu A6 až po formát A4 landscape.

Tento nový brožovací systém přináší zcela nové možnosti 
zpracování prodloužených formátů při současném zmenšení 
celkových rozměrů systému.

Přináší vysokou kvalitu produkce

Řada BM4000 využívá nejnovější patentované technologie 
Plockmatic, které zajišťují špičkovou kvalitu výstupu. Brožovací 
modul provádí rohové a blokové šití, skládá a sešívá brožury 
s kapacitou až 140 stran (35 listů u BM4035) nebo 200 stran 
(50 listů u BM4050). Polohovací mechanismus umožňuje 
obsluze za chodu snadno a rychle nastavit polohu sešívání 
a skladu.

Robustní a spolehlivé řešení pro pro celou řadu dokončovacích aplikací 

vazby V1. Umožňuje výrobu brožur ve formátu landscape včetně zahranění, 

které je charakteristickým znakem technologií Morgana.



Možnost ručního podávání
Tato standardní funkce umožňuje obsluze snadno vkládat zkompletované 
sety tiskovin do brožovacího modulu. S případným nárůstem objemu 
produkce lze k brožovacímu modulu dodatečně přidat nakladač VFX 
a modul FM4000 pro čelní ořez a zahranění.

Barevné grafické ovládací rozhraní
Obsluha stroje je vedena nastavením úloh krok za krokem pomocí 
podrobné grafiky. Díky tomu je obsluha uživatelsky přívětivá 
a umožňuje velmi jednoduše dosáhnout profesionálních výsledků.

Brožovací moduly BM4035/BM4050
Brožovací modul BM4035 s kapacitou šití do 140 stran (35 listů 80g papíru) 
a brožovací modul BM4050 s kapacitou šití do 200 stran (50 listů 80g papíru). 
Umožňují  výrobu brožur od formátu A6 až po formát A4 landscape. 
V základu také umožňují provádět rohové a blokové šití.

Kombinovaný finisher FM4000 (volitelný)
Kombinovaný finisher s funkcemi zahraňování a čelního ořezu integrovaných 
v jednom modulu. Zahranění slouží pro dosažení
perfektního pravoúhlého tvaru hřbetu a čelní ořez slouží pro odstranění stříšky 
na čelní hraně složeného svazku. Kombinace obou funkcí dodá hotovým 
brožurám profesionální vzhled dokonale vázané knihy.

Digitální vakuový nakladač VFX se dvěma zásobníky (volitelný)
Vysokokapacitní vakuový nakladač se dvěma zásobníky, který je navržen pro 
zpracování předem vysnášených setů tiskovin. Pro dosažení nepřetržité výroby 
může být každý zásobník nakládán samostatně za provozu bez nutnosti zastavení 
stroje. Pro bezproblémovou integritu zpracování nakládaných setů může být    
každý zásobník VFX vybaven volitelnou čtečkou čárových kódů.

CST4000 modul bočního ořezu (volitelný)
Systém BM4035/4050 lze rozšířit přidáním modulu CST4000. Modul je určen 
pro oboustranný ořez brožury, případně narýhování obálky při jednom 
průjezdu, čímž eliminuje potřebu následného ořezávání brožury 
na stohové řezačce.

Morgana řada BM4000 
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Kombinovaný finisher FM4000

Volitelný kombinovaný finisher FM4000 zahrnuje zcela nové 
mechanismy čelního ořezu a zahraňovacího modulu integrované 
v jedné jednotce. Tato technologie vychází z úspěšných 
předchozích modulů, nyní s přidanou podporou prodloužených 
formátů při současném zmenšení celkových rozměrů modulu.

Zcela nová konstrukce 2v1 s funkcí zahraňování a čelního ořezu 
utváří vysoce výkonný systém poskytující vynikající finální výsledek 
brožování při zpracování široké škály papírů bez ohledu na 
výslednou tloušťku brožur.

Model FM4000 je ve standardním provedení vybaven sklopnou 
vykládací jednotkou.

Morgana řada BM4000 

Ve standardu k dispozici s ručním podáváním nebo s 

volitelným digitálním vakuovým nakladačem VFX.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Uživatelsky přívětivý 7" dotykový displej se snadným 

nastavením úloh a aplikací.



Klíčové vlastnosti

▪ Adaptivní řízení ventilátoru rozfuku automaticky upravuje
průtok vzduchu pro různé formáty a gramáže papíru
▪ Pokročilá detekce dvojitého podání pomocí infračervených
a ultrazvukových senzorů 
▪ Konfigurace se dvěma zásobníky umožňuje nepřerušovanou
produkci díky možnosti nakládání papíru za provozu
▪ Zdokonalené nakládání tenkých papírů
▪ Zdokonalené nakládání zvlněných papírů
▪ Minimální požadavky na asistenci obsluhy

Nakladač VFX

Efektivně podává širokou škálu typů a gramáží papíru 
s kapacitou až 15 000 listů 80g/m2 za hodinu. 
Je vybaven vysoce automatizovanou technologií vakuového 
podávání speciálně navrženou pro zpracování nejširší škály 
potištěných materiálů. Funkce automatického přepínání zásobníků 
umožňuje dlouhý provoz bez asistence obsluhy, pro dosažení 
maximální produktivity umožňuje doplňování prázdných 
zásobníků za provozu.

Vysokokapacitní vakuový nakladač se dvěma zásobníky 

s celkovou kapacitou 5400 (2x2700) listů pro maximální 

produktivitu

Každý zásobník je vybaven technologií vakuového podávání 
a dvěma typy snímačů pro detekci dvojitého podání. 
Jako volitelné příslušenství je možné zásobníky vybavit 
antistatickými lištami, které se vysoce doporučují pro 
použití v prostředí s koncentrací statické elektřiny nebo 
v prostředí s nízkou vzdušnou vlhkostí.

Každý zásobník má kapacitu 2700 listů (80 g/m2 běžného 
papíru), celková kapacita zásobníků je 5400 listů. Zásobníky 
dokáží pojmout a podávat materiály o šířce 320 mm a délce 
až 660 mm. V konfiguraci s modulem bočního ořezu 
CST4000 je maximální podporovaný formát 330 x 620 mm.

APC Sensor Technologie

Nové adaptivní řízení procesu (APC) monitoruje podávání 
archů a zajišťuje vynikající spolehlivý průběh podávání.

Tenké a zvlněné materiály

Zdokonalená konstrukce podávacího mechanismu zajišťuje 
spolehlivější zpracování tenkých a zvlněných papírů.

Pro spolehlivé podávání je nezbytná přesná separace 
každého archu ze stohu. Řada snímačů měří separaci archů    
v nakládací zóně a řídící jednotka následně upravuje polohu 
zásobníku a intenzitu rozfuku.

Automatické přepínání zásobníků

Maximální produktivity při zpracování objemnějších zakázek   
je dosaženo díky automatickému přepínání zásobníků,         
což umožňuje dlouhý nepřerušovaný chod.
V případě potřeby je možné prázdné zásobníky doplnit           
za chodu.

Digitální vakuový nakladač VFX
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Nejnovější brožovací 
systém, který standardně 
obsahuje funkce rohového 
a blokového šití.
Rohové a blokové šití

Rychlé a snadné řešení pro vytváření zápisů z jednání, 
referenčních dokumentů, tištěných kopií prezentací 
PowerPoint atd.

VFX lze vybavit volitelnou sadou 
pro čtení čárových kódů, která 
posouvá flexibilitu pracovního 
workflow na novou úroveň.

Díky dvěma čtečkám (jedna v každém zásobníku) je každý podaný list 
monitorován a poskytuje systému informace o integritě sady 
a podávání. Listy mohou být podávány z obou zásobníků a je tak 
možné zpracovat i sady s rozdílným formátem v rámci možností 
brožovacího systému. To z něj činí ideální řešení pro zpracování 
zakázek jako jsou např. finanční zprávy nebo podobné typy 
dokumentů, kde je každá brožura personalizovaná.

Jsou podporovány tyto typy čárových kódů:
Sada 1D Sada 2D
Code-39 DataMatrix

PDF417
QR kód

Čtečka zvládne rozlišení 10mil na kódu BCR

Sada pro čtení čárových 
kódů umožňuje zpracování 
brožur s variabilním počtem 
stránek a zajišťuje integritu 
zpracování nakládaných setů. 
Sada pro čtení čárových kódů 1D a 2D



BM4035/4050
Minimální formát papíru ŠxD 145 x 210 mm

Maximální formát papíru ŠxD 320 x 660 mm
Typ sešívací hlavy Vysoce odolné sešívací hlavy Morgana pro šití sponami - snadná výměna, nenáročná údržba

Počet sešívacích hlav 2

VFX digitální vakuový nakladač se dvěma zásobníky (volitelný)
Počet zásobníků 2

Kapacita zásobníků 2 x 270 mm (výška stohu)

Max. formát papíru ŠxD 320 x 660 mm / 330 x 620 mm (při konfiguraci s modulem CST)

Minimální gramáž papíru 64 g

Maximální gramáž papíru 350 g

Počet spon / cartridge 5 000 ks
Min. / Max. gramáž papíru 64 g (60g pouze pro některé typy papírů) / 300 g (350g pouze pro některé typy papírů)
Tloušťka brožury (kapacita šití) Min. tloušťka setu - 1 list 80g papíru

Max. tloušťka setu - 3.5mm (cca 35 listů 80g papíru) BM4035
Max. tloušťka setu - 5mm (cca 50 listů 80g papíru) BM4050
Max. tloušťka dokončené brožury - 7mm (cca 140 stran 80g papíru) BM4035
Max. tloušťka dokončené brožury - 10mm (cca 200 stran 80g papíru) BM4050

Rozměry ŠxVxH 1700 x 1130 x 720 mm

Hmotnost 165 kg

CST4000 modul bočního ořezu (volitelný)
Minimální gramáž papíru Stejné jako u BM4035/4050 

Maximální gramáž papíru Stejné jako u BM4035/4050 

Minimální ořez 5mm, horní a spodní - průjezd bez ořezu možný

Maximální ořez 30mm, horní a spodní - celkový ořez 60mm

BM4035 / BM4050 rohové a blokové šití
Gramáž papíru (rohové šití)									 80-120 g

Gramáž papíru (blokové šití) 80 g
F   ormát papíru (rohové šití)																					 A4 landscape nebo A4 portrait

Formát papíru (blokové šití)						 A4 potrait

Technická specifikace

BM4000  
Booklet Maker

880mm

FM
530mm

CST
720mm

VFX Feeder
1070mm

BS
1170mm

Output 
Tray
420-

630mm

Příkon

Napájení 230V / 50-60 Hz

250 W

Hmotnost 210 kg

Rozměry ŠxVxH 720 x 1130 x 800 mm

Rozměry ŠxVxH 1070 x 1200 x 730 mm
Hmotnost 250 kg

optické a ultrazvukové senzory v každém zásobníku
Systém detekce 
dvojitého podání

Kombinovaný finisher FM4000 (volitelný)
Minimální gramáž papíru Stejné jako u BM4035/4050

Maximální gramáž papíru Stejné jako u BM4035/4050

Minimální ořez 1 mm

Maximální ořez 210 mm

Maximální tl. brožury 50 listů 80g papíru - složené a sešité 

Hmotnost 110 kg

530 x 1130 x 720 mmRozměry ŠxVxH 

* V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 10/2022.Půdorys systému Morgana 




