ENCADERNAÇÃO TÉRMICA NUNCA FOI TÃO FÁCIL

A Bindomatic® Flex foi desenvolvida a pensar
na encadernação de documentos de diferentes
formatos no máximo até uma altura de 370mm.
Encaderna documentos até 54mm em capas
moles ou capas duras. A Bindomatic® Flex
encaderna todos os documentos de forma
eficiente e com excelente resistência na
finalização. Sendo o sistema mais eficiente do
mercado, encaderna até 10 documentos por
minuto.
Para remover, substituir ou adicionar folhas,
basta reaquecer o seu documento. Com a
vasta gama de capas Bindomatic, as suas
apresentações comerciais, relatórios, propostas,
declarações manuais, etc. mantêm o aspecto
profissional.
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FORMATO DO DOCUMENTO

A5 até A3 Paisagem
CAPACIDADE DO SISTEMA

Até 540 folhas de 80 gramas
Insira 15 documentos por ciclo de encadernação (60
segundos), dependendo da largura da lombada
LOMBADA DO DOCUMENTO

De 1.5 a 54 mm
DIMENSÕES

C 440 x L 270 x A 155 mm
ACABAMENTO DE SUPERFICIE

Superfície metálica com teflon na zona de aquecimento
PESO

5.5 kg
POTÊNCIA

230V, 50/60Hz, 700W, 3.2 A (máximo)
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VISTA

COMO FUNCIONA

›

360°

Passo a passo, tem acesso às instruções que se
encontram no equipamento Bindomatic Accel
Flex.

1. Verifique, no medidor
manual, o tamanho da
lombada que terá de
utilizar.

Poderá deslizar o prato ajustando os documentos
a encadernar, permitindo encadernar vários
documentos de uma só vez num ciclo de
encadernação.

2. Coloque o documento
na capa previamente
escolhida com a
lombada correta e
ajuste.

Após a colocação
do documento
no equipamento, a
temperatura de fusão será
atingida permitindo que a
cola derreta, obtendo assim uma
encadernação resistente.

3. Encaderne um ou
mais documentos
ao mesmo tempo.
A lombada deverá
estar em contato
direto com a placa de
aquecimento que será
indicado através de
um sinal luminoso.

Uma luz indicadora será ativada com a colocação
de uma capa no interior do equipamento, nesta
altura inicia o ciclo de aquecimento.

As barras luminosas verticais, indicam
qual o tempo em que o documento terá
de permanecer no equipamento de forma
a completar o ciclo de encadernação.

4. Aguarde o sinal sonoro que indica que o ciclo de
encadernação esta completo. Retire os documentos
do equipamento e coloque no arrefecedor
especialmente concebido para o efeito. Aguarde
2 minutos para que possa utilizar e folhear o seu
documento.
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