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KLIJAVIMO MAŠINOS

Apklijavimo mašina Horizon BQ-270V

Apklijavimo mašina Horizon BQ-1 60

Apklijavimo mašina Horizon BQ-280 PUR

Apklijavimo mašina Horizon BQ-270V tai Horizon įmonės įrenginys
viršelių klijavimui karštais klijais.

Automatinė vieno kreiptuvo apklijavimo mašina prieinama su EVA
arba PUR klijavimo 5ranga.
Apklijavimo mašina gali turėti įrenginį automatiškam viršelio
bigavimui CRB 160.

Vieno kreiptuvo apklijavimo mašina knygoms su minkštu viršeliu
klijuoti su PUR poliuretano klijais.

Automatiškai nustatoma vieno kreiptuvo klijavimo mašina su
viršelio bigavimu.

Mašina skirta:
•
knygų aplenkimui su aplankalu
•
blokelių klijavimui
•
aplenkimui su kaptalu

Mašinos įranga:
•
automatinis viršelių bigavimas,
•
automatinis viršelio padavimas,
•
lankstymo ansamblis,
•
šoninio apklijavimo sistema,
•
garų ištraukėjas,
•
naujų parametrų /nesančių programoje/ nustatymas vyksta
jutiklinio panelio pagalba per 90-120 sekundžių,
•
kompiuterio atmintis apima 200 darbų,
•
įrenginys paruošas komunikacijos sistemai CIP 4,
•
įdėjimo storumo matavimo skaneris.

Mašinoje yra:
•
automatinis knygų bigavimas
•
automatinis viršelio padavimas
•
frezavimo įranga su įpjovikliais
•
šoninio klijavimo įranga
•
įdėjimo storumo matavimo skaneris leidžiantis dirbti „on
demand” režime
•
200 darbų atmintis
•
įrenginys paruošas

Yra galimybė pridėti prie mašinos knygų išdėjimo stalą.

www.derya.com.pl
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Apklijavimo mašina Horizon BQ-470
Išskirtinis apklijavimo mašinos Horizon BQ 470 bruožas tai vidinių
iškeičiamų klijuotuvų leidžiančių apklijuoti knygas karštų klijų (EVA) ir
poliuretano klijų (PUR) technologija.
Įrenginyje panaudota nekenksmingą sveikatai PUR klijų mikro emisijos
technologiją. Apklijavimo mašina puikiai tinka klijuoti knygas iš
sudėtingiausių medžiagų, padidinto atsparumo knygas, mažų leidinių
ir knygas atliktas skaitmeninio spausdinimo būdu.

Linija klijuojamam aplenkimui
BQ-470+SS 80+CV 8+HT-80

SB-09S apklijavimo mašina su devyniais
kreiptuvais

Linija susideda iš apklijavimo mašinos BQ-470, trikojo HT-80 ir
transporterio, kuris susideda iš: agregato keičiančio knygos vedimo
kryptį SS 80 bei transportinio elemento CV 8.

Devynių kreiptuvų apklijavimo mašina su pusiau automatiniu
nustatymu ir valdymu iš pulto. Gali bendradarbiauti linijoje su
tripeiliu ir laužinių pateikimo stotimis.

Apklijavimo mašina turi jutiklinį panelį Touch & Work technologijoje ir
spalvotą ekraną. Tie elementai leidžia automatiškai valdyti apklijavimo
mašiną ir greito laiko nustatymą.
Be to mašina turi:
•
greitosios spartos pjautuvus ir įpjovimo įrenginys,
•
standžią kreiptuvo konstrukciją laikančią lygiai įdėjimą frezavimo
ir klijų uždėjimo metu,
•
klijavimo įrenginys su dviem ritinaisi uždedančiais klijus ant
nugarėlės (keičiamas arba EVA arba PUR),
•
atskiras klijavimo įrenginys su įranga dedančia klijus šoniniam
klijavimui,
•
automatiškai nustatoma bigavimo įranga,
•
pompa siurbianti orą,
•
klijų garų ištrauktuvas,
•
nugarėlių frezavimo metu susidarančių dulkių ištrauktuvas.

www.derya.com.pl
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Apklijavimo mašina

BQ 160

BQ 270V

BQ 280 PUR

BQ 470

SB 09

Viršelio formatas max

350 x 300 mm

320 x 320 mm

385x320 mm

320 x 320 mm

400 x 280 mm

Viršelio formatas min

70 x 128 mm

135 x 105 mm

135x105 mm

145 x 105 mm

148 x 105 mm

Apklijavimo storumas

1 – 40 mm

0,5 – 50 mm

1-51 mm

1 - 65 mm (EVA) / 1 - 40 mm (PUR)

1 – 45 mm

Kataloginis efektyvumas

180 ciklai/h

500 ciklai/h

500 ciklai/h

1350 ciklai/h

4000 ciklai/h

Dydžiai

1370 x 540 x 1280 mm

2360 x 860 x 1290 mm

2605 x 905 x 1525 mm

3630 x 2240 x 2000 mm

4900 x 1570 x 1660 mm

Kreiptuvų kiekis

1

1

1
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Mašinos svoris

205 kg

900 kg

1095 kg

2100 kg

2860 kg

www.derya.com.pl

SURINKTUVAI

SERIJA VAC-600

SERIJA VAC-1000
Pagrindinis elementas prie surinkimo linijos konfigūracijos yra
bokštas su simboliu VAC-1000a. O VAC-1000m tai bokštas, kuris
negali dirbti individualiai ir yra sekančiu linijos plėtimo elementu.
Maksimaliai prie bazės VAC-1000a galima prijungti penkis VAC1000m bokštus, kas duoda bendrai 6 bokštus po 10 stočių kiekvienas
(60 stočių). Panaudojimas linijoje VAC-1000c bokštas leidžia surinkti
lapus dviem kryptimi vienu metu.
Programavimas bei gamybos ciklo valdymas vyksta jutikliniu
paneliu. Atliekamų darbų nustatymas gali būti suvedamas į mašinos
atmintį ir prie pastoviai kartojamų užsakymų galima efektyviai
sutrumpinti gamybos ruošimo laiką.

Šie bokštai atlieka tas pačias funkcijas kaip VAC1000 su tuo skirtumo, kad kiekviename bokšte
yra 6 lapų paėmimo stotys ir su 6-šių bokštų
konfigūracija gauname 36 stotis. Pagrindinis
VAC-600 bokštų pranašumas tai 130 mm krūva
prie kiekvienos paėmimo stoties. Papildomai
kiekviena lapų paėmimo stotis gali turėti CCD
kamerą.

Nupjaunantis agregatas
TBC 200L
Nupjaunantis agregatas TBC 200L tai sekantis
pasirinktinas modulis, kuris leidžia brošiūrų
nupjovimą viršus/apačia (antraštės/paraštės),
tuo pačiu padidinant Horizon brošiūrų linijos
galimybes, nupjaunant jas iš trijų pusių ir atlieka
tripeilio funkciją. TBC 200L gali bendradarbiauti su
SPF 20/20A (reikalaujama tada primontuoti LCD
ekraną) ir SPF 200A/200L modeliais.
Mašinos nustatymas vyksta su jutikliniu paneliu,
o visi nustatymai gali būti įrašyti atmintyje.

Renkamieji bokštai serija VAC-1000, turi novatoriškiausias lapų
paėmimo sistemas – su siurbiamaisiais būgnais. Dėka tokio
sprendimo gaunamas maksimalus greitis iki 9 800 komplektų per
valandą, prie gramatūrų nuo 40g iki 350g.
Bokštai gali rinti sekvenciniu ir inteligentišku būdu.

www.derya.com.pl

Bokštas

VAC-1000

VAC-600

Formatas max

350 x 500 mm

350 x 500 mm

Formatas min

120 x 148 mm

148 x 148 mm

Lentynos auk.

55 mm

130 mm

Greitis

9800 komplektai/h

5500 komplektai/h

Dydžiai

842 x 650 x 1960 mm

850 x 650 x 1980 mm

Mašinos svoris

290 kg

320 kg

6

7

www.derya.com.pl

LINIJOS BROŠIŪRŲ
SIUVIMUI

Siuvantis – lankstantis agregatas SPF-200A/L

FC-200A+SPF-200A+IFU-200+VAC-I000a
+VAC-I000m

Surinkti lapai perduodami betarpiškai iš bokštų į agregatą, kur yra siuvami viela su
Hohner galvute ir lenkiami. Visi nustatymai vyksta automatiškai iš spalvoto jutiklinio
LCD panelio. Mašinos turi galimybę siūti brošiūras, papildomai kampiniu būdu, gali
tik laužti be siuvimo bei be surinktų komplektų pralėkimo. Standartiškai mašinos turi
dvi siuvimo galvutes. Be to standartiškoje įrangoje yra tarp kitko blokados arba vielos
trūkumo jutiklis ir nekompleksiškų brošiūrų išmetimo įrenginys. Galima dar nupirkti
jiems akučių siuvimo įdėklus arba įrengti maksimaliai keturias plokščio arba akučių
siuvimo gavutes. Pjovimui mašinoje reikia įrengti frontinę pjovimo mašiną FC 200A/L.

Automatinės SPF-200A ir FC-200A, versijos nustatomos su jutiklinį
ekraną turinčiu pultu.
Agregatai standartiškai turi dvi siuvimo galvutes Hohner, maksimaliai
agregatuose galima įmontuoti keturias siuvimo galvutes. Galvutės
gali siūti akutėmis.

Prie surenkamųjų linijų galima pridėti
sekančius priėmimo mechanizmus:
1.
2.
3.
4.
5.

į krūvą ST-60
į krūvą ST-40
į krūvą ST-20
kryžminis CCR
su sukratymu PJ-77

Yra galimybė sukomplektuoti VAC 1000L + SPF 200L + FC 200L
brošiūrų liniją, kuri leidžia siūti A4 albumo formato brošiūras.
Tada maksimalus bokšto popieriaus formatas tai 350x610 mm, o
agregatui 350x610 mm.

Kiti įrenginio pranašumai:
•
stipri, profesionali mašinos struktūra skirta gamykliniam panaudojimui,
•
labai trumpas mašinos nustatymo laikas ir visiškai automatiškas formatų nustatymas,
•
galimybė rankiniu būdu įvesti palus panaudojant jungiklį IFU 200 su rankiniu
komplektų įvedimu,
•
patentuota vielos užsiblokavimo ir trūkumo galvutėje kontrolės sistema,
•
ergonomiškai optimizuotas agregatų aukštis,
•
galimybė išsaugoti 200 atliktų darbų.

Priėmimo mechanizmas ST-20 bei PJ-77
prieinami versijoje paruoštoje surinkti iš
bokštų į dešinę pusę.

www.derya.com.pl

Agregatai bendradarbiauja taip pat su bokštais Horizon VAC 60. Siuvančioje –
lankstančioje linijoje galima įrengti lapų surinkimo priėmimo mechanizmuose.
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Agregatas

SPF-200A, FC-200A

SPF200L, FC200L

Storumas

2 mm - 26 lapai
(zigzakiniam siuvimui)
arba 4 mm
(egravūros ir kampiniam siuvimui)

2 mm - 26 lapai
(zigzakiniam siuvimui)
arba 4 mm
(egravūros ir kampiniam siuvimui)

Efektyvumas

4 500 brošiūrų/h

500 albumų/h
4500 portretų/h

Dydžiai

2765 x 810 x 1250 mm

2290 x 990 x 1070 mm

Mašinos svoris

468 kg

-

www.derya.com.pl

STITCHLINER 5500/6000

Brošiūrų gaminimo linija StitchLiner 5500

Linija StitchLiner 6000

Tai įrenginys su stipria, standžia ir profesionalia konstrukcija.
Maksimalus efektyvumas tai 5 500 brošiūrų per valandą, o prie
pjautuvo panaudojimo galima gauti 1 1000 brošiūrų per valandą.
StitchLiner nustatoma visiškai automatiškai su jutikliniu paneliu,
kad sumažina nustatymo laiką iki 1,5 minutės. Jei reikia pasinaudoti
išpjovos, tai 8 mm išpjovimo nustatymas užima apie 1,5 min. Įrenginys
gali siūti brošiūras iki 200 puslapių, prie 60 gr popieriaus gramatūros,
tokiu atveju jos maksimalus efektyvumas tai 1 100 brošiūrų per
valandą. Stitchliner pritaikytas dirbti sistemoje CIP.

turi surinkimo bokštą VAC 80S (surenka lapus ilgesniame jų šone),
jungiklis IFU-30S, kaupianti ir lenkianti sistema AFC- 30S, kuris išlygina
lapus ir juos biguoja. Taip surinkti lapai yra siuvami agregate SPF-30S,
po to pateikiami į tripeilę mašiną HTS-30S, kuris pjauna iš trijų pusių.

Lapų iš skaitmeninio spausdinimo tiektuvas
Horizon HOF 400
Tiektuvas valdomas 8 colių jutikliniu ekranu ir technologija „touch
and work”, kas leidžia greitai ir neavaringai nustatyti mašiną. HOF 400
gali dirbti su maksimaliu greičiu 45.000 lapų/h. Turi ultragarsinį lapų
tikrinimą, 200 darbų atmintį, be to gali turėti bar kodų nuskaitymą.
Bendradarbiauja su brošiūrų siuvimo agregatais Stitchliner 5500, SPF
200A/FC 200A bei SPF 200L/FC 200L.

StitchLiner 5500 bendradarbiauja su
surinkimo bokštais VAC-1000 ir VAC600. Linijoje yra kaupianti ir lenkianti
sistema AFC-30S, kuri išlygina
surinktus lapelius, reikalui esant
biguoja arba laužia. Po to surinktus
lapelius pateikia siuvimo agregatui
SPF-30S, kur yra susiuvama.
Sekančiam
etape
brošiūra
perduodama į tripeilį HTS-30, kuris
pjauna iš trijų pusių. StitchLiner
5500 turi taip pat galimybę surinkti
ir atlikti brošiūras su aplanku.
StitchLiner turi dėjimą į krūvą ST-40,
kas leidžia panaudoti liniją tik lapių
surinkimui.

www.derya.com.pl
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Agregatas

StitchLiner 5500

StitchLiner 6000

Maksimalus lapo formatas

350 x 500 mm

500 x 350 mm

Minimalus lapo formatas

140 x 206 mm

199 x 140 mm

Maksimalus brošiūros
storumas prieš laužimą

5 mm

5 mm

Kataloginis efektyvumas

5500 brošiūrų/h

6000 brošiūrų/h

Užimamas plotas

apie 22 m²

apie 22 m²

www.derya.com.pl

TRIPEILĖ MAŠINA

Tripeilis

HT 30C

HT 80

Pjovimo mašina

APCT 61

350 x 320 mm
/ 340 x 297 mm

Max pjovimo ilgis

610 mm

Max gylis

620 mm

Min gylis

20 mm

Max formatas
prieš/po
nupjovimo

235 x 320 mm
/ 230 x 300 mm

Min formatas
prieš/po
nupjovimo

134 x 148 mm
/ 135 x 200 mm

Pjūvio storumas

51 mm

51 mm

65 mm

Greitis

240 ciklų/h

1000 ciklų/h

nuo 400 iki 1000
ciklų/h

Pjovimo tikslumas

0,01 mm

Prispaudimo jėga

150 – 800 kg

150 – 1000 kg

nuo 400 iki 800 kg

Dydžiai

1185 x 1480 x 1575 mm

Dydžiai

2350 x 1000 x
1350 mm

2260 x 1160 x
1600 mm

-

Mašinos svoris

723 kg

Mašinos svoris

940 kg

1530 kg

-

www.derya.com.pl

330 x 330 mm
/ 300 x 300 mm

HT 1000 V

145 x 105 mm
/ 139 x 99 mm

148 x 105 mm
/ 145 x 103 mm

Pjovimo aukštis

100 mm

Atmintis

3000 pjūvių
/ 99 programos

Prispaudimo jėga

400 - 1750 kg

Tripeilė mašina Horizon HT-30C

Tripeilė mašina Horizon HT-80

Tripeilė mašina Horizon HT 1000 V

Tripeilė mašina HT-30C pasižymi patvarumu, novatoriškais techniniais sprendimais ir atlikimo solidumu. Įrenginys nustatomas
automatiškai panaudojant jutiklinio panelio „touch and work” sistemą. Dėl šio sprendimo sutrumpėjo įrenginio nustatymas iki 1
min. Jutiklinio panelio paprastumas leidžia dirti su tripeiliu netgi
nekvalifikuotam darbuotojui. HT 30C tai tripeilis, kuriame knygų
pjovimas vyksta vienu peiliu. Tikslus peilių pozicionavimas leidžia
gauti didelį tikslumą ir aukštą pjovimo kokybę. Tripeilio konstrukcija
leidžia apsukti knygą arba jų krūvą, kad nupjauti jas vienu peiliu
iš trijų pusių. Knygos paruoštos pjovimui pateikiamos į tiektuvą,
pjaunamos ir išdedamos į priėmimo vietą. Po krūvos pasibaigimo
įrenginys pats sustoja ir laukia kitų operatoriaus paliepimų. Leidžia
tai pavadinti HT-30C priežiūros nereikalaujančiu įrenginiu, nes operatorius gali tripelio darbo metu aptarnauti kitą mašiną.
HT-30C gali išsaugoti kompiuterio atmintyje 40 kartojamų darbų.
Paprastu būdu galima keisti arba pataisyti užprogramuotus darbus.
Dėl vieno peilio panaudojimo nustatymo ar elemento iškeitimo
laikas yra triks kart trumpesnis tradiciškame tripeilyje.
Tripeilis turi hidraulinį prispaudimą ir peilį. Stipri ir standi įrenginio
konstrukcija garantuoja aukštą kokybę ir tikslų pjovimą. Sumažinta
taip pat triukšmo ir vibracijų lygis mašinos darbo metu. HT-30C turi
rūdinto plieno, greitai pjaunantį, atitinkamai profiliuotą peilį, kuris
užtikrina aukštą pjovimo kokybę ir ilgalaikį naudojimą.

Stiprios konstrukcijos mašina, automatizuota,
dirbanti apie 17 taktų per minutę, turi įrenginį
kelių knygų įvedimui pavieniam pjovimui bei
jų išlyginimui automatinio darbo metu, gali
dirbtu rankinio knygų padavimo režime, turi
taip pat įrenginį nuopjovų išpūtimui, visi trys
peiliai yra identiški, mašinos varomoji jėga yra
pneumatiškai - elektrinė.

Tripeilė mašina HT 1000 V tai atspari mašina, stiprios konstrukcijos, kuri
sumažina vibracijas ir užtikrina aukštą galutinio produkto kokybę. Mašina
suprojektuota ir skirta nuolatiniam darbui, visiškai automatizuota ir
dirba su 17 taktų per minutę greičiu. HT 1000 V gali pjauti įvairius knygų
formatus viename gamykliniame procese (viena po kitos) be operatoriaus
veikimo. Tai galima dėl bar kodų skaitytuvų, kurie yra prieš įėjimą į peilių
kamerą. Yra taip apt galimybė nustatyti knygos pjovimą ir formatą prieį
pjovimą panaudojus jutiklinį LCD ekraną. Tripeilis gali bendradarbiauti su
Horizon linijos mašinomis arba savarankiškai. HT 1000 V leidžia pasiekti
didelį gamyklinį efektyvumą.
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CAB Sistema
Pilnai automatiškais nustatymas, didelio
našumo linija minkštiems viršeliams
CABS 6000 Horizon

Tripeilė mašina HT – 110

Apklijavimo mašina SB -17

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

formatas prieš nupjovimą max - 410 mm x 320 mm
formatas po nupjovimo max- 366 mm x 300 mm,
min - 145 mm x 103 mm
nupjovimo aukštis - 100 mm
spaudimas nuo 4 kN iki 12 kN – reguliuojamas 9 pozicijose
efektyvumas - nuo 400 iki 1600 ciklų/h reguliuojama 13 pozicijų
gali dirbti savarankiškai

•
•

17 kreiptuvų
3 būgnai teikiantis klijus ant nugarėlės
2 atskiros klijavimo sistemos
albumo formatas:
off - line - maks. - 400 mm x 280 mm, min - 148 mm x 105 mm
in - line - maks. - 385 mm x 275 mm, min - 148 mm x 105 mm
portretinis formatas:
off - line maks. - 330 mm x 320 mm, min - 135 mm x 185 mm
in - line - maks. - 250 mm x 320 mm, min - 135 mm x 185 mm
viršelio storumas - nuo 2 mm iki 50 mm
efektyvumas - 6000 viršelių/h
viršelio formatas - maks. 400 mm x 660 mm,
min 135 mm x 220 mm
viršelių krūvos aukštis - 130 mm
viršelio gramatūra - 81 g/m2 do 303 g/m2 – kartonas
			
- 104 g/m2 - 348g/m2 - kreida

Formatų keitimo laikas maksimaliai 7 min. – visa linija (svarbių nustatymų
dalį galima keisti linijos darbo metu per pultą). Visos linijos nustatymo
operacijos yra visiškai automatizuotos ir valdomos pultu su jutikliniu
ekranu arba pasirinktinai iš įdėjimo matavimo skenerio.
Greičiausia pasaulyje laužinių priėmimo sistema.
Kiekviena stotis gali turėti CCD kameras laužinių kontrolei.
Aukšta tripeilio pjovimo krūva (100 mm) užtikrina ilgą jo eksploatacijos
laiką.

Surinkimo mašina MG – 600
•
•
•
•
•
•

stočių skaičius - 6 do 36
formatas maks. - 385 mm x 275 mm / min - 148 mm x 105 mm
pneumatinis tiekimas iš apačios
krūvos aukštis - maks. 300 mm
maks. surinktų leg storumas 50 mm
efektyvumas - 6000/h

Linija gaminama taip pat versijoje su
apklijavimo mašina su 9 kreiptuvais SB-09S
vadinama CABS 4000.
21,113 (831.3”)

Example 1

PUR Tank EVA Tank
MU-17PUR MU-17EVA

CV-101
CVA-100

SSP-101

AP-15

PH-17

TM-17

SI-17

R-17

1,897
(74.7”)

955
(87.6”)

DC-600

EU-600

1,432
(56.4”)

955
(37.6”)

2,865 (112.8”)
HF-600
TD-600

MG-600a

SB-17
1,796 GF-17 VS-17
(70.8”)

WD-17
RU-17
3,371 (132.8”)

1,431
(56.4”)

TB-100

482 1,670
(19.0”) (65.8”)

3,620 (142.6”)

> 1,400
(55.2”)

PM-70

HCG-100

HT-110

RU-600
ST-600
KB-17

MG-600b

8,360 (829.2”)

SS-110

510
(20.1”) 1,944 (76.6”)
2,510 (98.9”)
3,676 (144.8”)

9 m (354.4”) Cooling Conveyor (Straight)

6,520 (246.1”)

15,994 (629.7”)
PUR Tank
MU-17PUR

AP-15

1,897
(74.7”)

R-17

955
(87.6”)

DC-600

1,670 (65.8”)

PH-17

EVA Tank
MU-17EVA

2,865 (112.8”)
HF-600
TD-600

1,431
(56.4”)

MG-600a
WD-17
RU-17

CCG-100

HCG-100

5,972 (235.2”)

3,371 (132.8”)
SS-110

760
(30.0”)

8,124 (319.9”)

1,670 (65.8”)

MG-600b
3,740 (147.3”)

PM-70

HT-110

SSP-101

CV-101
CVA-100
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