
Джеймс Бърн разбира колко важни са надеждността и 
икономичността при професионалното подвързване. 
По тази причина, предлаганите от нас машини, които 
са разработвани и подобрявани в продължение на 
няколко десетилетия в индустрията, представят 
решения за перфориране и подвързване с дългосроч-
на гаранция по целия свят.

Машините ВВ50 (с устройства за кукички) са стабил-
ни, ефикасни машини, създадени винаги да произвеж-
дат перфектно подвързани книги и календари.

Съчетавайки  висок стандарт на производство и 
предлаганите широки възможности да се работи с 
листове, чиято ширина варира от 5 см до 60 см, тези 
компактни машини могат да подвържат до 1200 
документа на час (в зависимост от опитността на 
оператора, организацията на производството и 
формата на книгата).

ВВ50 автоматично подвързва подаваните ръчно 
предварително перфорирани документи и работата с 
нея става чрез натискане на електрически педал. 
Промените в големината, перфорирането и формата 
могат да бъдат постигнати бързо благодарение на  
контролни бутони и инструменти.

СТАБИЛНОСТ И МОЩНОСТ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОДВЪРЗВАНЕ 
С МЕТАЛЕН ГРЕБЕН

ВВ50 - Високоскоростно Wire-O® подвързване 
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О П И СА Н И Е

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

Гъвкавост Бърза смяна на модула за стъпка 3:1 и 2:1. 
 Приспособления за подвързване на едно тяло с   
 повече от един елемент.
Ергономичност Смяната на всички инструменти и настройките се   
 извършват от предната част на машината.   
 Притежава голяма работна повърхност.
Панел за управле-  Лесен за употреба пулт за управление.
ние със сензорни  
клавиши
Компактност Към машината има отделна стойка за 
 макарата с цел лесно маневриране.
Подвързване   Машината ВВ50 се отличава с интегрално захранване на 
календари за стандартни кукички и кукички от типа Euroslot.
 С ВВ50 е възможно също да подвързвате с повече от  
 един елемент.

Размери на Wire-O® Модул 3:1''  - от 3/16'' до 9/16'' (размери от 3 до 9)
 Модул 2:1''  - от 5/8'' до 1'' (размери от 10 до 16)
Дължина  Модул 3:1'' - максимум 60 зъба
на подвързване  - минимум 4 зъба
 Модул 2:1''  - максимум 41 зъба
  - минимум 4 зъба
Дебелина на тялото Всички модели варират в рамките от 3 мм
 до 22 мм
Производителност Практическата скорост е 600/1200 на час, в 
 зависимост от продукта, формата и уменията    
 на оператора 
Дължина  от 76 мм до 400 мм
на кукичките
Модели кукички N° 3 и 4, стандартни
Размери на машината 1500 мм х 1100 мм х 1400 мм
Нетно тегло 346 кг
Механизъм, развиващ   500 мм х 700 мм х 1205 мм 
ролката (60 кг нетно тегло)
Захранване с Централен въздухопровод или предназначен 
въздух за него компресор (не е в комплект с машината)
Налягане 5,52 бара
Дебит 410 литра на минута
Инасталирана 500 вата
ел. мощност
Напрежение 220/250V - 1 Ph - 50Hz

Механизъм, развиващ ролката 

ВВ50 Захранваща система на 
централния окачвач

Лесен за контролиране

JAMES BURN INTERNATIONAL

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