
При подвързване на 900-1000 книги на час, полуав-
томатичната машина Wire-O® BIND 3000/5000 е 
бърза и изключително лесна за употреба с всички 
размери Wire-O®, които могат да се настройват 
незабавно от улеснените електронни механизми за 
контрол чрез панел за управление със сензорни 
клавиши.
Многофункционална машина Wire-O® BIND 3000 е 
създадена да работи заедно с пожъналите голям 
успех автоматичните машини за перфориране 
Alfa-Doc® MK4 и Docu-Punch® Plus, които подвързват 
прецизно голям брой разнообразни  документи, 
включително корици с размери 
по-големи от обичайните и индексни листове. В 
комплект тези машини са перфектно решение за 
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ВИСОКОСКОРОСТНА МАШИНА ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ

ПРЕЦИЗНА МАШИНА 
ЗА ПОЛУАВТОМАТИЧНО 
ПОДВЪРЗВАНЕ НА 
ДОКУМЕНТИ WIRE-O® 

високо скоростно подвързване с Wire-O® при съвременните условия за печат, където лесната употреба, 
многофункционалността и продуктивността са правилният избор.

Лесно за  включване и употреба захранващо 
окачващо устройство може да бъде поставено 
на машината от тип WOB 5000
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О П И СА Н И Е  И  П Р Е Д И М СТ ВА

JAMES BURN INTERNATIONAL

Съгласно нашата политика за развитие, си запазваме правото да променим техническите характеристики  и вида на 
машините, затова представената тук информация подлежи на  промяна.

Подаващо устройство за 
кукички

Лесен за употреба панел за 
управление със сензорни 

клавиши

Извеждане на готовите книги

Чрез панелът за управление със сензорни клавиши се 
контролират лесно и бързо всички настройки за смяна на 
размер, формат и брой зъби, без да се изисква специално 
обучение за това.
Смяната на размера на металната спирала става за 
по-малко от пет минути.
Книгите се извеждат върху статичен плoт.

Подвързва със спирала Wire-O® със стъпка 3:1 и 2:1 и 
размери от 1/4 инча до 11/4 инча (минимално разстояние 
между отделните елементи - 3 зъба).
Подвързва всички документи с ширина до 300/500 мм,  
както и с корици с размери по-големи от тези на тялото и 
индексни листове.

Производителността на машината варира от 
900 до 1000 книги на час, в зависимост от формата, 
качеството на хартията и уменията на 
оператора.

Подаващото устройство за кукички към WOB 5000 е 
допълнителна опция. Поставя се и се използва лесно. То 
пуска кукичките, които са взети автоматично от пълнител 
или от макара. Производителността е от 350 до 500 
календара на час.

Т Е Х Н И Ч Е С К И  Х А РА К Т Е Р И СТ И К И

Минимален: 70 х 40 мм 
Максимален: 300 х 330 мм / 500 x 500
Минимален  размер: N° 4 (1/4 инча)
Максимален размер: N° 20 (11/4инча)
от 1,5 мм до 28 мм

Куки  с профил N° 3 – мин. 76 мм, макс. 150 мм 

100 куки
220-240 V - 1ph - 50 Hz

2110 мм х 830 мм х 1180 мм 

290 кг

Лесен за 
използване 
и ефикасен

 

Многофункционал-
ност

Забележителна 
продуктивност

Подаващо устрой-
ство за кукички

Формати за подвързване

Размери на металните 
спирали
Дебелина на тялото

Формат на 
кукичките
Капацитет на пълнителя
Изисквания към волтажа

Параметри 

Нетно тегло
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