Encadernação térmica mais rápida com a tecnologia Drop&Go
Uma encadernação mais rápida, mais resistente num ápice,
com a nossa nova geração de máquinas de encadernação
automáticas. A nova série Accel é a mais rápida e produtiva
do mercado.
• Maior resistência e qualidade para os seus documentos.
• A maior eficiência de sempre.

Formato do documento

O desenvolvimento da tecnologia Drop&Go tornou a Accel Cube 2 vezes mais rápida
que a geração anterior, 45 vezes mais rápido que a encadernação com argolas e 30 vezes
mais rápido do que a encadernação com fita. Suplantada apenas pela nova Bindomatic®
Ultra - permite encadernar 60 documentos por minuto, aumentando drasticamente a sua
eficiência. O sistema Cube inclui melhorias na qualidade e na resistência dos documentos
encadernados, assim como um design actualizado.
A Cube é a solução de encadernação ideal para centros de impressão em escritórios/
empresas, bem como CRDs de grandes volumes ou ambientes de impressão comercial.
Obtenha um acabamento profissional de documentos sem a necessidade de operadores
especializados.

A4 — encadernação em orientação
Retrato
capacidade do sistema

De 1 a 150 folhas de papel de 80gr.
Velocidade de processamento

Poderá abastecer até 4 documentos de
uma só vez. Encaderna um documento
por segundo.
O desempenho está sujeito ao espaço
organizacional.
Lombada do documento

A Bindomatic® Cube está disponível para leasing
Contacte o nosso serviço comercial para mais detalhes.

De 1.5 a 15 mm
dimensões

C 475 x L 511 x A 360 mm

GRátis! O
 Sistema inclui um

equipamento de secretária
para edição.
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Peso

28 kg
Alimentação

230V, 50/60Hz
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COMO FUNCIONA

VISTA

›

360°

1. Insira o documento
a ser encadernado
no seletor de capa
automático. O visor
mostrará a largura
da lombada correta a
utilizar.

Em cada Bindomatic® Cube
encontrará instruções
passo-a-passo fáceis
de seguir.

Assim que as folhas
são colocadas
no seletor de capa
automático, o equipamento
irá exibir no visor a largura da
lombada correta de capa a ser utilizada.

Insira os documentos por encadernar
(até 150 folhas) na capas e
posteriormente na Cube

2. Coloque as folhas
do documento numa
capa Bindomatic, com
a largura de lombada
correta e alinhe-as.

A unidade de
encadernação
funde as folhas
à capa do
documento em
segundos, e de
seguida, desloca
os documentos
encadernados
para o tabuleiro de
saída.

O tabuleiro de saída expande-se para
acomodar os seus documentos à
medida que surgem; encadernados e
prontos a utilizar.

3. DROP Insira os
documentos prontos a
encadernar quando a Luz
indicador verde estiver
acesa.
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4. GO! O equipamento irá
emitir um sinal sonoro
quando o processo de
encadernação térmica
estiver concluído.
Retire os documentos
encadernados do tabuleiro
de arrefecimento.
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