
DigiBook 200
Nový rozměr lepení PUR. Čtyřikrát pevnější než hotmelt.

PUR je nejpevnější a nejpružnější technologie lepení a nabízí několik 
výhod. Pokud potištěná plocha zasahuje až do kraje archu, může to 
ohrozit pevnost vazby u klasického hotmeltu. PUR technologie tento 
problém řeší a vytváří velmi silné slepení hřbetu se všemi gramážemi 
a typy papíru. Navíc PUR umí velmi dobře slepit syntetické 
a recyklované materiály.

DigiBook 200 je ideální pro digitální tiskárny, pro menší a střední 
objemy produkce, při potřebě pevné a kvalitní vazby. Tento inovační 
model má patentovaný systém hermeticky uzavřeného skladování 
a nanášení lepidla PUR pomocí trysek, které zajišťují i boční nanášení. 

Hlavní vlastnosti:

• Až 200 knih za hodinu

• Barevný dotykový panel pro automatické nastavení formátu knihy

• Délka lepeného hřbetu 120 mm až 380 mm

• Šířka hřbetu 2 až 50 mm

• Příprava hřbetu pomocí sofistikovaného frézovacího mechanismu

• Odsavač frézovaného odpadu

• Automatické čištění a uzavírání lepící hlavy

• Patentovaný hermeticky uzavřený systém PUR s bočním
nanášením lepidla

• Možnost připojení automatické rýhovačky Morgana Autocreaser Pro

Velmi snadná obsluha a ovládání, které zvládne každý. 
Ovládání prostřednictvím barevného dotykového panelu s přehlednými 
grafickými ikonami. Díky integrovanému měřiči šířky lepeného svazku 
stroj automaticky nastaví zakázku během několika sekund.  

Model DigiBook 200 má nový inovační systém PUR technologie se 
7 mezinárodními patenty. Lepidlo je nánášeno tryskami a je v hermeticky 
uzavřeném zásobníku. Proto stroj pracuje bez zápachu a toxických 
výparů a není potřeba odsávání. Je možné nastavit odlišnou teplotu 
nanášení lepidla pro nádrž a trysky a tím lze docílit prodloužení životnosti 
lepidla. Trysky se uzavírají automaticky a při čištění se se ovládají 
dotykovým panelem, což zaručí minimální ztráty lepidla.     

Lepidlo PUR se nanáší na hřbet a bok knihy samostatnými tryskami 
a štěrbinami, které lze jednotlivě nastavit tak, aby bylo dosaženo 
co nejlepšího výsledku. Nastavením výšky a tlaku trysek se nastaví 
množství lepidla na hřbetu knihy. Díky tomu lze slepit jakýkoliv druh 
knihy s maximální jednoduchostí nastavení. 



DigiBook 200 

technická specifikace 

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 12/2018.

*Upozornění:
Technické parametry a vlastnosti stroje mohou být výrobcem změněny bez předchozího upozornění. 

Počet vazeb za hodinu až 200

Počet kapes 1

Barevný dotykový panel ano

Délka lepené strany: Max / Min 380mm/120mm

Výška knihy: Max / Min 325mm/110mm

Šířka hřbetu 2 – 50mm

Maximální rozměr obálky 700mm x 380mm

Minimální rozměr obálky 222mm x 120mm

Maximální  gramáž obálky 400g/m2

Rozměry stroje DxŠxV 1770mm x 910mm x 1270mm

Velikost PUR nádrže do 3kg

Hmotnost stroje 250kg 

Napájení 240V / 50-60Hz

Volitelné příslušenství

Kit pro připojení AutoCreaser Pro 33 a 50  

Kit pro vkládání prodloužené obálky o velikosti do 1 000 mm

Poznámka: rychlost stroje závisí na velikosti lepené knihy 

Požadavky na rozvod vzduchu: minimum 7 bar/maximum 9 bar
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