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Efterbehandling af lange ark
se nyhederne fra Plockmatic, Morgana, Uchida og Vivid her:
Morgana DigiFold Pro XL
Bukkestreger, perforering og fals af
arkformater helt op til 385 mm x 1300
mm

Perfekt til f.eks. brochurer i
tværformat, bogomslag med flap, 3 og
4-fløjede tryksager, samt alle de
”almindelige” tryksager.

klik for mere info

Uchida AeroCut Pro X
multimaskinen, der kan skære, lave
bukkestreger og perforere på langs og
tværs af ark helt op til format: 370 x
1600 mm - det ultimative våben til
digital trykkerier

Klik for mere info

Vivid Veloblade - fuldautomatiske
skæreborde i 3 størrelser:
600 x 400 mm B3+
600 x 900 mm B2+
700 x 1000 mm B1+

Klik for mere info

BookletMaker 5000-serien
Hæfter i formater fra A6 op til A4
tværformat og op til 200 sider,
fremstilles effektivt i BookletMaker
5000 . Fuldautomatisk produktion af
professionelle flotte hæfter med
firkantryg, bukkestreger og 3-kantskær

BM5000 kan leveres med almindelige
hæfteklammer eller hæftetråd i
forskellige farver med 2 eller 4
hæftehoveder.
Papirtykkelse: fra 65 til 300 gram.
Papirformat: fra 206 x 210 mm til 320
x 620 mm

Klik for mere info

Morgana DigiBook 300XL Pro PUR
limbinder åbner mulighed for at
producere bøger i store formater. Nu
kan du tilbyde færdige bøger helt op til
450 x 450 mm med en hastighed helt
op til 300 bøger i timen.
Omslag max format: 1000mm x
450mm

Ligesom de øvrige DigiBook modeller,
benytter 300XL Morganas innovative
PUR limhoved og rense
system. Dysse systemet doserer
automatisk den rette mængde lim til
hver enkelt bog.
Plastik, film, coated og uncoated papir
– tyndt og tykt kan limes med PUR lim,
enkelt og let.

Klik for mere info

Ring 72 40 62 42 eller skriv på

kontakt@printech.dk

for yderligere information

Ring til Printech allerede idag, hvis du vil høre mere om vores mange efterbehandlingsløsninger.
Vi finder maskinen, der passer til dine behov.

Ring direkte til os
Carsten tlf: 22 99 43 15 - Henriette tlf: 25 35 41 01
Copyright © Printech * All rights reserved.

