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Kompaktní řešení pro výrobu měkké a tvrdé vazby pomocí PUR & EVA technologie. Zcela nová lepička 

PUREVA XT je kompaktní technické řešení kombinující PUR a EVA technologii lepení. Díky 

patentovanému lepícímu mechanismu umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu PUR cartridge za EVA 

cartridge. Lepička PUREVA XT tak přináší univerzální a profesionální řešení výroby lepené vazby. Díky 

PUR technologii je pak ideální zejména při lepení, jinak složitě zpracovatelných, digitálních tiskovin. 

Na stroji můžete provádět lepenou vazbu do měkkých i tvrdých desek až do tloušťky svazku 45 mm. 

Pracovní šířka stroje je 455 mm (formát A3+ s případným následným ořezem), což umožňuje vazbu 

knih až do formátu SRA3 (320×450 mm = šířka hřbetníku) nebo A4 landscape. Jedinečné patentované 

řešení systému Fastbind PUREVA XT™ s velmi jednoduchou a rychlou obsluhou umožňuje provádět 

vysoce kvalitní lepenou vazbu od několika svazků až po řádově tisícové náklady se špičkovým 

hodinovým výkonem až 180 vazeb. Je tak optimálním řešením pro profesionální úpravu dokumentů při 

malonákladovém digitálním tisku. 

Nový, zdokonalený zdrsňovací válec Fastbind PGO Microcut (Paper Grain Opening System) s mikro 

řezem narušuje vlákna papíru ve hřbetu knižního bloku, čímž umožňuje lepidlu proniknout hlouběji. 

Na rozdíl od jiných zdrsňovačů, které hranu hřbetu nasekávají a způsobují tak nejen hluk, ale také 

produkují hodně papírového prachu, je tento Fastbind PGO Microcut koncept zcela nehlučný a 

bezprašný. 

V kombinaci se stroji pro výrobu tvrdých desek produktové řady Fastbind CASEMATIC™ lze provádět 

personalizovanou lepenou vazbu do tvrdých desek. Tzn., že lze vytvořit zcela jedinečné tvrdé desky a 

poté do nich vlepit knižní blok. 

 

  

 



Technická data: 

Způsob nánosu lepidla Ruční 

Min/max. tloušťka svazku 0,1-45 mm 

Max. délka svazku do 455 mm 

Min./max. výška svazku 140 mm / 320 mm 

Zdrsnění hrany svazku Ano 

Kapacita vazeb za hodinu 180 

Max. gramáž vlepené obálky do 400 g/m2 (nutno předbigovat) 

Napájení (V) / Frekvence (Hz) 220-240 / 50-60 

Příkon (W) 2200 

Rozměry 107 x 60 x 64 cm 

Hmotnost 90 kg 

 


