
Керівництво по обладнанню 
для склеювання книг



Вступ

RIGO Ltd. було засновано в 1990 році зі статутним капіталом 
25 мільйонів HUF. 100% угорська компанія, сімейний бізнес.

Головний офіс компанії розташований у Будапешті, вулиця 
Орсовай (Orsovai), 3, а виробництво в двох містах Мартфу 
(Mar�ű) та Тисафельдвар (Tiszaföldvár). Офіс і заводи є 
власністю компанії, виробництво ведеться у сучасних цехах з 
відповідною інфраструктурою. Кількість працівників постійно 
зростає. Всі вони добре підготовлені професіонали, які 
володіють європейськими мовами.

Стабільний ріст продажів спричиняють ринково-орієнтовані 
науково-дослідницькі інновації разом з відповідним розвитком 
технологій та об’ємною роботою з маркетингу та підтримки 
замовників і останнє в переліку, але не за значенням – це 
висока якість виготовленої продукції. Ми укладаємо договори з 
постачальниками. Засновані на договорах відносини 
організовані, довготривалі і проявляються навіть через багато 
років. 

Професійні галузі

Виробництво машин для склеювання книг – проектування, 
виробництво та розробка лінійки машин для склеювання книг, 
проектування та виконання електронного управління, яку 
охвачує всю роботу компанії.

Виготовлення ліпнини – лиття пластмас під тиском, різьблена 
ліпнина, кручена ліпнина, інструменти для вирізання. Лиття під 
тиском алюмінієвої ліпнини на замовлення. 

Обробка металевих листів – порізка з високою точністю, 
згинання та фінішна обробка пласких компонент для 
електричного виробництва та машинобудування. 

Лиття з алюмінію – ми спеціалізуємося на технологіях лиття під 
низьким тиском спеціальних високоточних унікальних речей. 

Виробництво штампів для висікання – ми виготовляємо 
високоточні штампи для автомобільної та взуттєвої 
промисловості для висікання шкіряних та текстильних 
матеріалів. 

Проектування – комп’ютеризована система керування 
виробництвом була запроваджена у 1995 році разом з 
розвитком IT системи і вони постійно розвиваються та 
поновлюються. 

Наші високотехнологічні станки з ЧПУ дозволяють виконати 
будь яку порізку. 

Використовуючи різні програми для розробки, ми створюємо 
3D моделі та шляхи для фрезерування. 

Для підтримки робіт з проектування використовуються такі 
програми:
Pro/ENGINEER 2.0 Release, DALCAM 2010, AUTO-CAD, SolidWorks 
2017, EdgeCam 2016.
Приймаємо для обробки файли з розширеннями: 
.PRT, .IGES, .DWG, .DXF, .BMP, .JPG, .CATIA.

Виробництво розташоване в двох локаціях.

Мартфу (Mar�ű)
Це центральний підрозділ компанії. В Мартфу (Mar�ű) 
виконується значна частина виробництва. Тут 
виробляються машини для склеювання книг, 
розташоване виробництво ліпнини, штампів та лиття 
алюмінію та технічне проектування цих продуктів.

Тисафельдвар (Tiszaföldvár)
Тут розташоване виробництво деталей з листового 
металу та рам машин за допомогою станків з ЧПУ для 
лазерної різки, згинання та іншого обладнання для 
обробки листового металу. Крім того ми безкоштовно 
доставляємо зовнішні замовлення. 

Наша компанія з 1998 року сертифікована відповідно до 
ISO 9001. Машини та обладаннання, яке виробляє RIGO 
має сертифікат CE. 

Вчора,
ми вміли робити

Десятиліття професійного досвіду
Відмінні відгуки

Постійні вражаючі розробки
Унікальні рішення

широкий діапазон можливостей
Аналіз ринку

Розвиток додаткових сервісів
Кваліфіковані динамічні людські ресурси

Зростаючий попит на наші продукти
Внутрішня передислокація коштів

на шляху до успіху
Визначене бачення

Постійне вдосконалення продукції
Швидке пристосування

Успішне впровадження змін

Вступ 2-3
Термоклеєві машини 4
Термоклеєва технологія 5
Термоклеєві машини 6-11

Зміст

Hungarian Product Award
2015, 3 вересня

Zoltán Rigó
Засновник, 

генеральний директор

Péter Rigó
Власник, 

генеральний директор

PUR лінійка 12
PUR технологія 13
PUR машини 14-19
Опції та функції 20-23
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Lam bind 340 HMi

Lam bind 2000 i EVA

Lam bind 420 HMi

Millbind 420 HM Megabind 420 HM

Perfect Binder 420 HM

Лінійка машин для склеювання книг RIGO
Термоклейові машини

Термоклейова технологія від RIGO

Підготовка корінця

2 в 1 – ванна для корінця і бокової проклейки

Рішення та опції для підготовки корінця

• Тільки торшонування
 або
• Фіксоване 0,5 мм фрезерування і торшонування
 або
• Регульоване від 0 до 3 мм фрезерування і торшонування
• Нахилений блок фрези 

Параметри і переваги:

• 2 типи клею для розширення ваших можливостей
• 1 зона нагріву
• Відсікання клею
• Чудова бокова проклейка прорезиненими дисками

  На корінець Бокова проклейка

 Тип клею Звичайний Чутливий до прижиму

 Товщина слою 1-1,2 мм 0,4 мм

 Температура клею AVG 160OC AVG 160OC

 Час обжиму
 Товщина 1 см 3-4 сек 1-2 сек
 Товщина 2 см 5-6 сек 1-2 сек
 Товщина 5 см 8-10 сек 1-2 сек

Параметри і переваги:

• 2 типи клею для розширення ваших можливостей
• 2 зони нагріву
• Відсікання клею
• Чудова бокова проклейка прорезиненими дисками
• Видалення випарів

Окремі ванни для корінця і бокової проклейки

  На корінець Бокова проклейка

 Тип клею Звичайний Чутливий до прижиму

 Товщина слою 1-1,2 мм 0,4 мм

 Температура клею AVG 160OC AVG 160OC

 Час обжиму
 Товщина 1 см 3-4 сек 1-2 сек
 Товщина 2 см 5-6 сек 1-2 сек
 Товщина 5 см 8-10 сек 1-2 сек
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Lamibind 340 HM Basic

Стандартні параметри:

• Одна клейова ванна, пристосування для бокової проклейки з 
тарілками

• Тільки торшонування
• 1 фаза 230 В

  Доступні опції для цієї моделі:

• Магнітний тримач книжкового блоку
• Видалення випаровування клею
• Видалення паперового пилу

Lamibind 340 HM Advance

Стандартні параметри:

• 2 в 1 – ванна для корінця і бокової проклейки 
• Бокова проклейка гумованими дисками
• Фіксоване 0,5 мм фрезерування і торшонування
• Видалення паперового пилу
• 1 фаза 230 В

Доступні опції для цієї моделі:

• Магнітний тримач книжкового блоку
• Видалення випаровування клею
• Бокова полиця

Стандартні параметри:

• 2 в 1 – ванна для корінця і бокової проклейки 
• Бокова проклейка гумованими дисками
• Регулювання відсічки клею з сенсорної панелі
• Фіксоване 0,5 мм фрезерування і торшонування
• Нахилений блок фрези
• Видалення паперового пилу
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі 

(макс. 10 мм)
• Датчик обкладинки
• Тримач великих обкладинок з регулюванням перекосу
• Автоматичний старт каретки
• 1 фаза 230 В

Доступні опції для цієї моделі:

• Магнітний тримач книжкового блоку
• Видалення випаровування клею
• Бокова полиця
• Наклеювання стрічки
• Пряма поклейка під тверду палітурку з регулюванням висоти 

обжиму

Lamibind 340 HM Lamibind 340 EVA

Розмір блоку Розмір обкладинкиРозмір блоку Розмір обкладинки

Розміри 
1400х825х1057 мм

Розміри 
1400х825х1057 ммОкремі сторінки

Одна клейова ванна для 
корінця і бокової проклейки

2 в 1 клейова ванна для 
корінця і бокової проклейки

Ідеальна 
палітурка

Виготовлення 
клеєного блоку 

для записів

Дистанційна 
сервісна підтримка

Датчик обкладинки Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Продуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Зшитий блок Окремі сторінки Автоматичний старт каретки

2 в 1 клейова ванна для 
корінця і бокової проклейки

Ідеальна 
палітурка

Виготовлення 
клеєного блоку 

для записів

Приклеювання 
стрічки 

на корінець

Датчик обкладинки Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Поклейка під 
тверду палітурку

Продуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Регулювання довжини 
нанесення клею

Окремі сторінки

Базова комплектація Розширена комплектація

Тільки торшонування Фіксоване фрезерування 
0,5 мм і торшонування

Фіксоване фрезерування 
0,5 мм і торшонування
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Розмір блоку Розмір обкладинкиРозмір блоку Розмір обкладинки

Розміри 
1830х1050х1190 мм

Розміри 
1830х1050х11190 мм

Зшитий блок Окремі сторінки Автоматичний старт каретки

Фіксоване фрезерування 
0,5 мм нахиленою фрезою 

і торшонування
2 в 1 клейова ванна для 

корінця і бокової проклейки

Ідеальна 
палітурка

Виготовлення 
клеєного блоку 

для записів

Приклеювання 
стрічки 

на корінець

Дистанційна 
сервісна підтримка

Датчик обкладинки Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Поклейка під 
тверду палітуркуПродуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Зшитий блок Окремі сторінки Автоматичний старт каретки

Регульоване фрезерування 
0 – 3 мм нахиленою 

фрезою і торшонування
2 в 1 клейова ванна для 

корінця і бокової проклейки

Ідеальна 
палітурка

Виготовлення 
клеєного блоку 

для записів

Приклеювання 
стрічки 

на корінець

Дистанційна 
сервісна підтримка

Датчик обкладинки Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Поклейка під 
тверду палітуркуПродуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Зфальцовані 
зошити

Регулювання довжини 
нанесення клею

Доступні опції для цієї моделі:

• Магнітний тримач книжкового блоку
• Видалення випаровування клею
• Бокова полиця
• Наклеювання стрічки
• Автоматичний старт каретки 
• Нахилений блок фрези
• Дистанційна сервісна підтримка, Industry 4.0 ready
• Пряма поклейка під тверду палітурку з регулюванням висоти 

обжимуобжиму

Стандартні параметри:

• 2 в 1 – ванна для корінця і бокової проклейки 
• Бокова проклейка гумованими дисками
• Регулювання відсічки клею з сенсорної панелі
• Фіксоване 0,5 мм фрезерування і торшонування
• Нахилений блок фрези
• Видалення паперового пилу
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі (макс. 

10 мм)
• Датчик обкладинки
• Тримач великих обкладинок з регулюванням перекосу
• Автоматичний старт каретки
• 1 фаза 230 В

Доступні опції для цієї моделі:

• Магнітний тримач книжкового блоку
• Видалення випаровування клею
• Бокова полиця
• Наклеювання стрічки
• Нахилений блок фрези
• Автоматичний старт каретки
• Дистанційна сервісна підтримка, Industry 4.0 ready
• Пряма поклейка під тверду палітурку з регулюванням висоти 

обжиму

Lamibind 420 HM Mill 2 HMbind 4 0 

• 2 в 1 – ванна для корінця і бокової проклейки 
• Бокова проклейка гумованими дисками
• Регульоване з сенсорної панелі фрезерування (0 – 3 мм) і торшонування
• Видалення паперового пилу
• Регулювання відсікання клею з сенсорної панелі
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі (макс. 10 мм)
• Датчик обкладинки
• Тримач великих обкладинок з регулюванням перекосу
• 3 фази 400 В

Стандартні параметри:

• 2 в 1 – ванна для корінця і бокової проклейки 
• Бокова проклейка гумованими дисками
• Регульоване з сенсорної панелі фрезерування (0 – 3 мм) 

і торшонування
• Видалення паперового пилу
• Регулювання відсікання клею з сенсорної панелі
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі (макс. 

10 мм)
• Датчик обкладинки
• Тримач великих обкладинок з регулюванням перекосу
• 3 фази 400 В
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Розмір блоку Розмір обкладинкиРозмір блоку Розмір обкладинки

Розміри 
2420х1030х1190 мм

Perfect B der 2 HMind  4 0 

Розмір блоку Розмір обкладинкиРозмір блоку Розмір обкладинки

Розміри 
3010х1010х1670 мм

Окремі сторінки Автоматичний старт каретки

2 в 1 клейова ванна для 
корінця і бокової проклейки

Ідеальна 
палітурка

Виготовлення 
клеєного блоку 

для записів

Приклеювання 
стрічки 

на корінець

Дистанційна 
сервісна підтримка

Датчик обкладинки Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Поклейка під 
тверду палітурку

Продуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Зшитий блок Окремі сторінки Автоматичний старт каретки

Регульоване фрезерування 
0 – 3 мм нахиленою 

фрезою і торшонування

Ідеальна 
палітурка

Датчик обкладинки Ультразвуковий датчик 
подвійного листаПродуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Зфальцовані 
зошити

Регулювання довжини 
нанесення клею

Стандартні параметри:

• Зміна швидкості залежно від вимог роботи
• Автоматична прийомка книг в гнучкий стекер
• Окремі клейові ванни для корінця і бокової проклейки
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі (макс. 

10 мм)
• Режим видалення книги задається з сенсорної панелі
• Нахилений блок фрези
• Регулювання відсікання клею з сенсорної панелі
• Самонаклад обкладинок з біговкою в лінію
• Регульоване з сенсорної панелі фрезерування (0 – 3 мм) 

і торшонування
• Вмонтований джоггер
• Автоматичне налаштування на товщину блоку (бокової 

проклейки і біговки)
• Видалення паперового пилу
• Датчик обкладинки
• Прямокутність книги регулюється з сенсорної панелі
• 3 фази 400 В

Доступні опції для цієї моделі:

• Ультразвуковий датчик подвійного листа
• Додаткова вісь біговки (1 комплект)
• Видалення випаровування клею
• Позиціонування обкладинки за допомогою регульованого 

кута та автоматичне позиціонування обкладинки
• Дистанційна сервісна підтримка, Industry 4.0 ready

Увага:
Для роботи машини потрібно стиснене повітря. Обов’язково з 
системою автоматичного видалення вологи. Компресор 
купується окремо.

Стандартні параметри:

• 2 в 1 – ванна для корінця і бокової проклейки 
• Бокова проклейка гумованими дисками
• Регульоване з сенсорної панелі фрезерування (0 – 3 мм) 

і торшонування
• Видалення паперового пилу
• Регулювання відсікання клею з сенсорної панелі
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі 

(макс. 4 мм)
• Самонаклад обкладинок з біговкою в лінію
• Датчик обкладинки
• Тримач великих обкладинок
• 3 фази 400 В

Доступні опції для цієї моделі:

• Магнітний тримач книжкового блоку
• Видалення випаровування клею
• Автоматичний старт каретки
• Додаткова вісь біговки (1 комплект)
• Нахилений блок фрези
• Приклеювання стрічки
• Дистанційна сервісна підтримка, Industry 4.0 ready
• Пряма поклейка під тверду палітурку з регулюванням висоти 

обжиму

Увага:
Для роботи машини потрібно стиснене повітря. Обов’язково з 
системою автоматичного видалення вологи. Компресор 
купується окремо.

Lamibind 420 HM

Зшитий блок Зфальцовані 
зошити

Регульоване фрезерування 
0 – 3 мм нахиленою 

фрезою і торшонування
Регулювання довжини 

нанесення клею

Самонаклад 
обкладинок

Регульована 
біговка

Окремі клейові ванни для 
корінця і бокової проклейки

Дистанційна 
сервісна підтримка

Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Самонаклад 
обкладинок

Регульована 
біговка

Теоретична швидкість – 
до 450 блоків на годину
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Lam bind 340 i PUR

Mill 420 PURbind 

Lam bind 420 i PUR

M bind 420 ega PUR Lami 3000 PURbind 

Perfect Binder 420 PUR

Лінійка машин для склеювання книг RIGO
 машиниPUR

PUR технологія від RIGO
Підготовка корінця

Рішення та опції для підготовки корінця

• Фіксоване 0,5 мм фрезерування і торшонування
 або
• Регульоване від 0 до 3 мм фрезерування і торшонування
• Нахилений блок фрези 

Унікальна закрита PUR система
Система з картриджем (0,5 кГ)

Унікальна закрита PUR система
Система з свічкою(3 кГ)

Рішення та опції для підготовки корінця

• Фіксоване 0,5 мм фрезерування і торшонування
 або
• Регульоване від 0 до 3 мм фрезерування і торшонування
• Нахилений блок фрези 

Параметри і переваги

• Система з картриджем (500 Г)
• 2 зони нагріву
• Відсікання клею
• Нема потреби видаляти 
 випаровування клею
• Ефективне використання
• Просте очищення
• Можна виключати бокову 
 проклейку

Параметри і переваги

• 4 зони нагріву
• Бокова проклейка PUR
• Відсікання клею
• Об'ємний шестерневий насос
• Нема потреби видаляти 
 випаровування клею
• Ефективне використання
• Просте очищення
• Можна виключати бокову 
 проклейку

Проклейка корінця PUR а бокова проклейка EVA клеями

Параметри і переваги

• 2 окремих типи клею для корінця 
 і бокової проклейки
• 2 зони нагріву
• Відмінна бокова проклейка гумованими дисками

EVA чутливий 
до приижму 

  На корінець Бокова проклейка 
   (PUR  EVA)або 

 Тип клею PUR PUR

 Товщина слою 0,5 мм 0,4 мм 0,4 мм

 Температура клею AVG 1 0 C AVG 1 0 C AVG 1 02 2 6� � ��

 Час обжиму
 Товщина 1 см 3-4 сек -  сек сек3 4  1-2 
 Товщина 2 см 6  сек -  сек сек-7 6 7  1-2 
 Товщина 5 см -1  сек 1 -  сек сек12 5 2 15  1-2 

 PUR система

Lamibind 340 PUR Система з картриджем (0,5 кГ)

Lamibind 420 PUR Система з свічкою (3 кГ)

Milbind 420 PUR Система з свічкою (3 кГ)

Megabind 420 PUR Система з свічкою (3 кГ)

Lamibind 3000 PUR Система з свічкою (3 кГ)

Perfect Binder 420 PUR Система з свічкою (3 кГ)

12
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Розмір блоку Розмір обкладинкиРозмір блоку Розмір обкладинки

Розміри 
1 4 22 2354 0х10 х1  мм

Lamibind 4 0 2 PUR

Розмір блоку Розмір обкладинкиРозмір блоку Розмір обкладинки

Розміри 
183 7 3450х10 0х1  мм

Окремі сторінки Автоматичний старт каретки

Унікальна закрита 
PUR система

Ідеальна 
палітурка

Виготовлення 
клеєного блоку 

для записів

Приклеювання 
стрічки 

на корінець

Датчик обкладинки Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Поклейка під 
тверду палітурку

Продуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Зшитий блок Окремі сторінки Автоматичний старт каретки

Регульоване фрезерування 
0 – 3 мм нахиленою 

фрезою і торшонування

Ідеальна 
палітурка

Датчик обкладинкиПродуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Регулювання довжини 
нанесення клею

Стандартні параметри:

• Унікальна закрита PUR система з шестерневим насосом 
для точного нанесення клею (для корінця і бокової 
проклейки). Одна заправка – 3 кГ.

• Регулювання відсікання клею з сенсорної панелі
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі (макс. 

10 мм)
• Фіксоване 0,5 мм фрезерування і торшонування 
• Тримач великих обкладинок з регулюванням перекосу
• Видалення паперового пилу
• Датчик обкладинки
• 1 фаза 230 В

Доступні опції для цієї моделі:

• Ультразвуковий датчик подвійного листа
• Магнітний тримач книжкового блоку
• Бокова полиця
• Приклеювання стрічки
• Нахилений блок фрези
• Автоматичний старт каретки
• Індикація рівню клею
• Дистанційна сервісна підтримка, Industry 4.0 ready
• Пряма поклейка під тверду палітурку з регулюванням висоти 

обжиму

Увага:
Для роботи машини потрібно стиснене повітря. Обов’язково з 
системою автоматичного видалення вологи. Компресор 
купується окремо.

Стандартні параметри:

• Унікальна закрита PUR система з шестерневим насосом 
для точного нанесення клею (для корінця і бокової 
проклейки). Одна заправка – 3 кГ.

• Регулювання відсікання клею з сенсорної панелі
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі (макс. 

10 мм)
• Фіксоване 0,5 мм фрезерування і торшонування 
• Тримач великих обкладинок з регулюванням перекосу
• Видалення паперового пилу
• Датчик обкладинки
• 1 фаза 230 В

Увага:
Для роботи машини потрібно стиснене повітря. 
Обов’язково з системою автоматичного видалення вологи. 
Компресор купується окремо.

Доступні опції для цієї моделі:

• Магнітний тримач книжкового блоку
• Бокова полиця
• Приклеювання стрічки
• Нахилений блок фрези
• Автоматичний старт каретки
• Індикація рівню клею
• Дистанційна сервісна підтримка, Industry 4.0 ready
• Пряма поклейка під тверду палітурку з регулюванням висоти 

обжиму

Lamibind 340 PUR

Зшитий блок

Регульоване фрезерування 
0 – 3 мм нахиленою 

фрезою і торшонування
Регулювання довжини 

нанесення клею
Унікальна закрита 

PUR система

Дистанційна 
сервісна підтримка

Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Дистанційна 
сервісна підтримка

Виготовлення 
клеєного блоку 

для записів

Приклеювання 
стрічки 

на корінець

Поклейка під 
тверду палітурку
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Розмір блоку Розмір обкладинкиРозмір блоку Розмір обкладинки

Розміри 
183 70 3450х10 х1  мм

Mega 2 PURbind 4 0 

Розмір блоку Розмір обкладинкиРозмір блоку Розмір обкладинки

Розміри 
242 3 1000х10 0х1  мм

Окремі сторінки Автоматичний старт каретки

Унікальна закрита 
PUR система

Ідеальна 
палітурка

Виготовлення 
клеєного блоку 

для записів

Приклеювання 
стрічки 

на корінець

Датчик обкладинки Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Поклейка під 
тверду палітурку

Продуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Зшитий блок Окремі сторінки Автоматичний старт каретки

Регульоване фрезерування 
0 – 3 мм нахиленою 

фрезою і торшонування

Ідеальна 
палітурка

Датчик обкладинкиПродуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Регулювання довжини 
нанесення клею

Стандартні параметри:

• Унікальна закрита PUR система з шестерневим насосом 
для точного нанесення клею (для корінця і бокової 
проклейки). Одна заправка – 3 кГ.

• Регулювання відсікання клею з сенсорної панелі
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі (макс. 

4 мм)
• Регульоване фрезерування 0 – 3 мм нахиленою фрезою 

і торшонування
• Самонаклад обкладинок з біговкою в лінію
• Тримач великих обкладинок
• Видалення паперового пилу
• Датчик обкладинки
• 3 фази 400 В

Доступні опції для цієї моделі:

• Магнітний тримач книжкового блоку
• Приклеювання стрічки
• Додаткова вісь біговки
• Автоматичний старт каретки
• Індикація рівню клею
• Нахилений блок фрези
• Дистанційна сервісна підтримка, Industry 4.0 ready
• Пряма поклейка під тверду палітурку з регулюванням висоти 

обжиму

Увага:
Для роботи машини потрібно стиснене повітря. Обов’язково з 
системою автоматичного видалення вологи. Компресор 
купується окремо.

Стандартні параметри:

• Унікальна закрита PUR система з шестерневим насосом 
для точного нанесення клею (для корінця і бокової 
проклейки). Одна заправка – 3 кГ.

• Регулювання відсікання клею з сенсорної панелі
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі (макс. 

10 мм)
• Регульоване фрезерування 0 – 3 мм нахиленою фрезою 

і торшонування
• Тримач великих обкладинок з регулюванням перекосу
• Видалення паперового пилу
• Датчик обкладинки
• 3 фази 400 В

Доступні опції для цієї моделі:

• Магнітний тримач книжкового блоку
• Бокова полиця
• Приклеювання стрічки
• Автоматичний старт каретки
• Індикація рівню клею
• Нахилений блок фрези
• Дистанційна сервісна підтримка, Industry 4.0 ready
• Пряма поклейка під тверду палітурку з регулюванням висоти 

обжиму

Увага:
Для роботи машини потрібно стиснене повітря. Обов’язково з 
системою автоматичного видалення вологи. Компресор 
купується окремо.

Mill 2 PURbind 4 0 

Зшитий блок

Регульоване фрезерування 
0 – 3 мм нахиленою 

фрезою і торшонування
Регулювання довжини 

нанесення клею
Унікальна закрита 

PUR система

Дистанційна 
сервісна підтримка

Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Дистанційна 
сервісна підтримка

Виготовлення 
клеєного блоку 

для записів

Приклеювання 
стрічки 

на корінець

Поклейка під 
тверду палітурку

Зфальцований
блок

Самонаклад 
обкладинок

Регульована 
біговка
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Perfect Binder 420 PURLamibind 3000 PUR

Стандартні параметри:

• Унікальна закрита PUR система з шестерневим насосом для 
точного нанесення клею (для корінця і бокової проклейки). 
Одна заправка – 3 кГ.

• Зміна швидкості залежно від вимог роботи
• Автоматична прийомка книг в гнучкий стекер
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі (макс. 10 мм)
• Режим видалення книги задається з сенсорної панелі
• Нахилений блок фрези
• Регулювання відсікання клею з сенсорної панелі
• Самонаклад обкладинок з біговкою в лінію
• Регульоване з сенсорної панелі фрезерування (0 – 3 мм) і 

торшонування
• Вмонтований джоггер
• Автоматичне налаштування на товщину блоку (бокової 

проклейки і біговки)
• Автоматичний старт каретки
• Видалення паперового пилу
• Датчик обкладинки
• 3 фази 400 В

Доступні опції для цієї моделі:

• Ультразвуковий датчик подвійного листа
• Додаткова вісь біговки (1 комплект)
• Видалення випарів клею
• Позиціонування обкладинки за допомогою 

регульованого кута та автоматичне позиціонування 
обкладинки, окремий перемикаємий блок бокової 
проклейки з EVA клеєм

• Дистанційна сервісна підтримка, Industry 4.0 ready

Увага:
Для роботи машини потрібно стиснене повітря. 
Обов’язково з системою автоматичного видалення вологи. 
Компресор купується окремо.

Стандартні параметри:

• Унікальна закрита PUR система з шестерневим насосом 
для точного нанесення клею (для корінця і бокової 
проклейки). Одна заправка – 3 кГ.

• Регулювання глибини фрезерування (0 – 3 мм) з 
сенсорної панелі та торшонування

• Автоматична настройка відповідно до товщини блоку 
(проклейка корінця, бокова проклейка та біговка)

• Видалення паперового пилу
• Автоматичний старт каретки
• Регулювання відсікання клею з сенсорної панелі
• Регулювання положення блоку з сенсорної панелі (макс. 

10 мм)
• Нахилений блок фрези
• Датчик обкладинки
• Тримач великих обкладинок
• 3 фази 400 В

Доступні опції для цієї моделі:

• Магнітний тримач книжкового блоку
• Видалення випаровування клею
• Приклеювання стрічки
• Додаткова вісь біговки
• Індикація рівню клею
• Регульована висота обжиму (для твердої палітурки)
• Окремий, перемикаємий блок бокової проклейки з EVA 

клеєм
• Дистанційна сервісна підтримка, Industry 4.0 ready
• Пряма поклейка під тверду палітурку з регулюванням висоти 

обжиму

Увага:
Для роботи машини потрібно стиснене повітря. Обов’язково з 
системою автоматичного видалення вологи. Компресор 
купується окремо.

Розмір блоку Розмір обкладинкиРозмір блоку Розмір обкладинки

Розміри 
201 70 330  (0х10 х1  мм без стола обкладинок)

625х10 х1  мм зі столом обкладинок)2 70 330  (

Розмір блоку Розмір обкладинкиРозмір блоку Розмір обкладинки

Розміри 
3010х1400х167  мм0

Окремі сторінки Автоматичний старт каретки

Унікальна закрита 
PUR система

Ідеальна 
палітурка

Виготовлення 
клеєного блоку 

для записів

Приклеювання 
стрічки 

на корінець

Датчик обкладинки Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Поклейка під 
тверду палітурку

Продуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Зшитий блок Окремі сторінки Автоматичний старт каретки

Регульоване фрезерування 
0 – 3 мм нахиленою 

фрезою і торшонування

Ідеальна 
палітурка

Датчик обкладинкиПродуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Регулювання довжини 
нанесення клею

Зшитий блок

Регульоване фрезерування 
0 – 3 мм нахиленою 

фрезою і торшонування
Регулювання довжини 

нанесення клею
Унікальна закрита 

PUR система

Дистанційна 
сервісна підтримка

Регульований час 
обжиму (1-99 с) 

Дистанційна 
сервісна підтримка

Поклейка під 
тверду палітурку

Зфальцовані
зошити

Самонаклад 
обкладинок

Регульована 
біговка

Самонаклад 
обкладинок

Регульована 
біговка

Зфальцовані
зошити



Нахилений блок фрези
(9011685)

Регулювання глибини фрезерування (0 – 3 мм)

Видалення паперового пилу
(9011669)

Для зшитих книг

* Для Lamibind 340 HM – це опція

Видалення випарів клею
(9011683)

Для зфальцованих 
зошитів

Регульована висота обжиму (для твердої палітурки)
(9011689)

Регулювання довжини нанесення клею Регулювання положення блоку з 
сенсорної панелі

Тепер – окрім м’якої обкладинки і приклеювання стрічки на 
корінець, Lamibind 2000 та Lamibind 3000 PUR здатні напряму 
приклеювати тверду палітурку. Для цієї функції реалізовано два 
параметри:

• Вкладено змінні пластини для обжиму (одна пара для 
обжиму твердої палітурки та одна пара для обжиму м’якої 
палітурки).

• Регульована висота станції обжиму (від 0 до 2 мм), щоб 
можна було використовувати тверду палітурку різної 
товщини.

Перемикання з м'якої обкладинки на тверду займає кілька 
хвилин.

Опції та функції

Автоматичний старт каретки
(9011671)

Опції та функції

Промислова кольорова сенсорна панель з дружнім інтерфейсом

Автоматичне вимірювання товщини

Магнітний тримач книжкового блоку
(9011685)

Автоматичний 
старт каретки

Ручний старт
Автоматичне настроювання 
сопел за рахунок вбудованої 

в каретку системи вимірювання 

2 в 1 – ванна для корінця і 
бокової проклейки

2 в 1 – ванна для корінця і 
бокової проклейки

Закрита система на 0,5 кгPUR 

Закрита PUR система на 0,5 кгЗакрита PUR система на 0,5 кг

Закрита система на 3 кгPUR 

Індикація рівню клею (PUR)
(9011677)

Швидке вимірювання рівню 
клею за допомогою 

сенсорної панелі

Окремий, перемикаємий блок бокової 
EVAпроклейки з клеєм 

(90116 7)8



Опції та функціїОпції та функції

Приклеювання стрічки на корінець
(9011670)

Автоматичне позиціонування обкладинки
(9011679)

Ультразвуковий датчик подвійного листа 
(9011682)

Датчик обкладинки

Тримач великих обкладинок

Датчик обкладинки перемикається для приклеювання 
обкладинки, стрічки та виготовлення клеєного блоку 
для записів

Ідеальна 
палітурка

Виготовлення 
клеєного блоку 

для записів

Приклеювання 
стрічки 

на корінець

Поклейка під 
тверду палітурку

Автоматичне позиціонування обкладинки

Автоматичний самонаклад обкладинок 
з біговкою в лінію (9011688)

Автоматичний самонаклад обкладинок 
з біговкою в лінію (9011688)

Бокова полиця
(901167 )3

** Бокова полиця як опція недоступна для моделі    340 Lamibind HM Basic

Блок стекера 
(прийомка для книг)

Дистанційна сервісна підтримка, 
 4.0 Industry ready

Значення кругової діаграми

Продуктивність праці

Можливості 

Функціональність Виробництво

Вимоги

Можливості
Показує можливості по склеюванню машини такі, як типи клею, 
обкладинок та способів на нансення.

Функціональність
Показує доступні функції та технічні рішення в машині для зменшення 
зусиль в роботі.

Виробництво
Показує, для яких тиражів пристосована машина – довгих, чи 
коротких.

Продуктивність праці
Показує очікувану швидкість роботи машини.

Вимоги
Показує, які ресурси необхідні для роботи машини.

Зображення, наведені в цьому посібнику тільки з метою ілюстрації. Виробник не несе відповідальності ні за які помилки при друку.


