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                                      MAŞINA DE PLIAT ŞI CAPSAT 
           MORGANA BM 350

Maşina de pliat şi capsat MORGANA BM 350 cu 2 capete de capsare  realizează fălţuirea şi capsarea a
maxim 35 coli de 80 g/mp. Viteza cu care funcţionează este de până la 3000 seturi / oră. Dotata cu o
noua generatie de  display color cu touch intuitiv care va ajuta sa setati caracteristicile dorite mult mai
usor ca inainte. Echipata cu un mecanism de pozitionare patentat cu care puteti sa ajustati pozitia de
capsare in sus si in jos de-a lungul cotorului. Reglaje fine pot fi executate oricand in timpul functionarii,
ceea ce permite o crestere a productivitatii. Beneficiaza de cea mai noua tehnologie de pliere patentata.
Durata de faltuire este automat optimizata in functie de tipul si de numarul de coli obtinandu-se cel mai
bun rezultat la fiecare brosura fara a fi necesare ajustari manuale. Capetele de capsare sunt durabile si nu
necesita operatii de intretinere.  Piesele de mare uzura sunt acum in cartus, care este un consumabil
astfel incat timpul de mentenanta este mult redus. Echipamentul este special proiectat pentru a face fata
unei game largi de brosuri din hartii  offset, cretate cu diferite texturi si diferite greutati  pe mp.  cu
numere diferite  de pagini.  Poate lucra  in  linie  cu un Alimentatoarele:  ACF510,  AF602 si  VF 602,
Masina de indreptat cotorul  SQF500 si Trimmerul  FTR 500. De asemenea se pot integra in aceasta
linie si o masina de biguit CR 500 sau o masina de biguit si taiat pe laterale CST500.

Caracteristici:

Dimensiuni standard hartie: A4, A3, B4, SRA4, SRA3. Sunt acceptate si alte dimensiuni.
Capacitate: 35 coli de 80 g/mp (140 pagini)
Greutate hârtie min.: necretata – 64 g/mp; cretata 105 g/mp
Greutate hartie max.: 300 g/mp
Dimensiune maximă hârtie: 320x457 mm
Dimensiune minimă hârtie: 206x275 mm
Poate fi utilizat si cu alimentare manuala
Viteză maximă: 3000 seturi / h
Cartus 5000 capse


