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KATALOG PRODUKTÓW

DOSKONAŁOŚĆ ZAPEWNIONA
Poprzez swoje ponad 50 letnie doświadczenie w produkcji sprzętu drukującego
i introligatorskiego firma Duplo w pełni rozumie najistotniejsze i kluczowe wymagania
nowoczesnej drukarni. W niezwykle konkurencyjnej branży, gdzie Klient akceptuje
wyłącznie krótki czas realizacji i dobrą jakość wykończonych wydruków, dlaczego Ty
miałbyś akceptować cokolwiek poza najlepszymi rozwiązaniami od swoich
dostawców?
Produkty naszej firmy charakteryzują się wysoką jakością i możliwością modułowej
rozbudowy wraz ze wzrostem potrzeb naszych Klientów. Firma Duplo dostarcza
na całym świecie tysiącom Klientów sprzęt drukujący i introligatorski. Oferujemy
również wsparcie techniczne i profesjonalny, bezpośredni serwis.
Mając na uwadze rozwój i sukcesy naszych Klientów, dokładamy wszelkich starań,
aby oferowane przez nas produkty stanowiły najbardziej optymalne rozwiązania
spośród gamy dostępnych produktów.
Rozwiązania Duplo skierowane są do drukarni każdego typu. Niezależnie
czy korzystasz z druku offsetowego, czy cyfrowego, obsługujesz niskie czy wysokie
nakłady, posiadamy całą gamę rentownych rozwiązań introligatorskich, które mogą
pomóc Ci w podniesieniu wartości Twojego biznesu.

„POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZMIENIAĆ WYDRUKI
W WARTOŚCIOWE PRODUKTY KOMUNIKACYJNE”

DUPLOINTERNATIONAL
DUPLO INTERNATIONAL LTD.
Duplo International Limited to wiodąca firma w zakresie
rozwoju rozwiązań introligatorskich. Wykorzystując
doskonałą sieć dystrybutorów w całej Europie, Afryce
oraz na Bliskim Wschodzie, dostarczamy każdego
roku tysiącom Klientów szeroką gamę systemów
broszurujących, zbieraczek, oklejarek, bigówek, falcerek,
urządzeń tnąco-bigujących oraz powielaczy cyfrowych.

DUPLO CORPORATION JAPAN
Powstałe w 1952 r. Duplo Japan produkuje
rozwiązania, które dominują na rynku poligraficznym.
Rozwój światowej klasy produktów drukujących
oraz introligatorskich – w tym zbieraczek, urządzeń
broszurujących, oklejarek oraz powielaczy cyfrowych
– sprawił, że marka Duplo stała się powszechnie
synonimem jakości i niezawodności.

DUPLO USA CORPORATION
W 1979 r., powstało w Stanach Zjednoczonych Duplo
USA Corporation obsługujące Amerykę Północną,
Środkową oraz Południową, a także Guam, Wyspy
Karaibskie. W 1998 r. Duplo USA rozszerzyło swój
potencjał w celu obsługi stale rosnącej liczby
Klientów i stworzyło kolejne, światowej klasy centrum
w Suwanee, GA.

Duplo International Limited
Hamm Moor Lane,
Addlestone,
Surrey KT15 2SD, England
Tel. +44 (0) 1932 263 900
Fax +44 (0) 1932 263 901
www.duplointernational.com

Duplo USA Corporation
3050 South Daimler Street,
Santa Ana, California 92705, USA
Tel. + 1-949-752-8222
Fax + 1-949-752-7766
www.duplousa.com

PRODUCTION SITES

Duplo France
Europarc,
2 Allee Des Saules,
F-94000 Creteil, France
Tel. + 33-1-56711490
Fax + 33-1-56711495
www.duplofrance.fr
Duplo Polska
ul. Cyklamenów 1
04 -798 Warszawa, Polska
Tel. + 48-22-845 70 23/26
Fax + 48-22-845 70 27
www.duplopolska.pl

Duplo Taiwan Corporation
8F., Sec. 4, Chung Hsiao E Road,
Taipei 16405, R.C.O.
Tel. + 886-2-2721-2117
Fax + 886-2-271-1669
www.duplo.com.tw
Duplo Manufacturing Corp., Korea Ltd.
ZIP CODE Room N° 1503, Byucksan Digitalvalley II,
481-10 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu,
Seoul-Si, Korea
Tel. + 82-2-2113-1010
Fax + 82-2-2113-1018
www.duplo.co.kr
Duplo Thailand Limited
Duplo Bldg 83/121 Moo 6 Ngamwongwan Rd,
Thungsonghong Laksi,
Bangkok 10210, Thailand
Tel. + 66-2-954-7979
Fax + 66-2-580-7434/66-2-580-7435

Duplo Corporation
1-6 Oyama 4 - Chrome, Sagamihara, Kanagawa, 2
29-1180, Japan
Tel. + 81-42-775-3602
Fax + 81-42-775-3605
www.duplonet.co.jp
Wakayama plant
255-1, Nishiwaki-nakasuji, Naga-cho, Naga-gun,
Wakayama 649-6616
Tel. + 81-736-75-5333
Fax + 81-736-75-4305
Duplo Seiko Corporation
353 Kodai, Kokawa-cho, Naga-gun,
Wakayama 649-6651
Tel. + 81-736-73-6233
Fax + 81-736-73-4993
www.duplo-seiko.co.jp
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SYSTEMiSaddle
SZYCIE SIODEŁKOWE Z BIGOWANIEM

DSc-10/60i

iSaddle
DKT-200
iSaddle
Max.
format

Broszura
350 x 250mm
(sz. x dł.)

Max. objętość broszury

Min.
format

Broszura
120 x 75mm
(sz. x dł.)

Format
broszury

do

120
stron

230x
305mm*

Max.
format

Broszura
2 użytki
174 x 304mm
(sz. x dł.)

Min.
format

Prędkość

Broszura
2 użytki
90 x 75mm
(sz. x dł.)

Prędkość

Max.

Max.

9000

4500

broszur A5/h
2 użytki

broszur A5/h

Max. format

Min. format

350x
610mm

120x
210mm

*dla formatów wejściowych, których długość przekracza 508 mm szerokość
w zakresie 200-230 mm, dla pozostałych maksymalna szerokość wynosi 350 mm

Trójnóż DKT-200
Max.
format

Broszura
350 x 250mm
(sz. x dł.)

Min.
format

Broszura
120 x 75mm
(sz. x dł.)

Max.
format

Broszura
2 użytki
174 x 304mm
(sz. x dł.)

Min.
format

Prędkość

Broszura
2 użytki
90 x 75mm
(sz. x dł.)

Prędkość

Max.

Max.

9000

4500

broszur A5/h
2 użytki

broszur A5/h

Format
broszury

Max. grubość
broszury

6

mm

230x
305mm*

*dla formatów wejściowych, których długość przekracza 508 mm szerokość
w zakresie 200-230 mm, dla pozostałych maksymalna szerokość wynosi 350 mm

Wieża podciśnieniowa DSc-10/60i
Max.
ilość

60
półek

Prędkość
zbierania

do

10 000

zestawów/h

Max. format

Min. format

350x
610mm*

105x
148mm**

503002
g/m

Pojemność
półki

65

*dla długości 508 do 610 mm szerokość tylko w zakresie 200 do 230 mm
** w zależnosci od konfiguracji
UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

Krążki bigujące

2

OPIS

cEcHY/ZALETY

System iSaddle oferuje w pełni automatyczne i precyzyjne
szycie broszur metodą siodełkową. Programowanie odbywa
się przez dotykowy monitor i pozwala na sterowanie każdym
modułem maszyny automatycznie. Ustawienie formatu
broszury z albumowego (poziome A4) do min. 90 x 75 mm
zajmuje kilka sekund.

n Produkcja broszur

w formacie albumowym
n Automatyczne bigowanie ark.
n Czas narządu 60 sekund
n Łatwa i szybka obsługa
n Inteligentny system pobierania
arkuszy po kilka z jednej półki
n Automatyczne i precyzyjne
programowanie
n Graficzny interfejs użytkownika
n Płaskie broszury
n Możliwość zszywania broszur
w formacie albumowym

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
System iSaddle to innowacyjny
i precyzyjnie działający system
szycia grzbietowego, oferujący
offsetowym i cyfrowym drukarniom,
wiele funkcji, które pozwalają
rozszerzać działalność biznesową
oraz zwiększyć jej dochodowość.
Nowe rozwiązanie Duplo oferuje
tzw. „szycie siodełkowe”. Nowy
system Duplo umożliwia szycie
120 stronicowych broszur, które
wcześniej są bigowane i falcowane.

IDEALNE DLA
n Wydruków offsetowych

i cyfrowych
n Broszur w formacie

albumowym
n Szerokiego zakresu formatów

i zróżnicowanych prac
n Produkcji dwóch użytków

w jednym przebiegu

SYSTEMiSaddle Z DSF-2200
SZYCIE SIODEŁKOWE Z PODAJNIKIEM DO WYDRUKÓW CYFROWYCH
DSc-10/60i
iSaddle
Max.
format

Broszura
350 x 250mm
(sz. x dł.)

Max.
Max. objętość
objętość broszury
broszury

Min.
Min.
format
format

Broszura
Broszura
120 x 75mm
75mm
(sz. xx dł.)
dł.)

Format
Format
broszury
broszury

do

120
stron
stron

230x
305mm*

Max.
Max.
format
format

Min.
Min.
format
format

Broszura
Broszura
22 użytki
użytki
174
174 xx 304mm
304mm
(sz.
(sz. xx dł.)
dł.)

Prędkość
Prędkość

Broszura
Broszura
22użytki
użytki
90
90xx75mm
75mm
(sz.
(sz.xxdł.)
dł.)

iSaddle

Prędkość
Prędkość

Max.
Max.

Max.
Max.

9000
9000

4500
4500

broszur
broszurA5/h
A5/h
22użytki
użytki

broszur
broszurA5/h
A5/h

DKT-200

Min.
Min. format
format

Max.
Max. format
format

120x
120x
210mm
210mm

350x
610mm
610mm

*dla formatów wejściowych, których długość przekracza 508 mm szerokość
w zakresie 200-230 mm, dla pozostałych maksymalna szerokość wynosi 350 mm

Trójnóż DKT-200
Max.
format

Broszura
350 x 250mm
(sz. x dł.)

Min.
format

Broszura
120 x 75mm
(sz. x dł.)

Max.
format

Min.
format

Broszura
2 użytki
174 x 304mm
(sz. x dł.)

Prędkość

Broszura
2 użytki
90 x 75mm
(sz. x dł.)

Prędkość

Max.

Max.

9000

4500

broszur A5/h
2 użytki

broszur A5/h

Format
broszury

Max. grubość
broszury

6

mm

230x
305mm*

*dla formatów wejściowych, których długość przekracza 508 mm szerokość
w zakresie 200-230 mm, dla pozostałych maksymalna szerokość wynosi 350 mm

Wieża podciśnieniowa DSc-10/60i
Max.
ilość

60
półek

Prędkość
zbierania

do

10 000

zestawów/h

Max. format

Min. format

350x
610mm*

105x
148mm**

DSf-2200
50300
g/m2

Pojemność
półki

65

*dla długości 508 do 610 mm szerokość tylko w zakresie 200 do 230 mm
** w zależnosci od konfiguracji

DSf-2200
Pojemność
podajnika

65

arkuszy/min

320 x
610mm***

Opcja
PC

120 x
210mm**

60300
g/m2

* dla długości 508 do 610 mm szerokość tylko w zakresie 200 do 230 mm
** min. format 105 x 200 mm
** 610 mm po zastosowaniu przedłużonej tacy podającej
UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

OPIS

cEcHY/ZALETY

Zaawansowane, hybrydowe
rozwiązanie dla nowoczesnego
środowiska druku, łączy
w sobie elastyczność produkcji
wydruków offsetowych
i cyfrowych. Opcjonalne czytniki
kodów kreskowych umożliwiają
produkcję prac ze zmiennymi
danymi.

n Graficzny interfejs użytkownika
n Łatwa i szybka obsługa
n Akceptuje prace wcześniej

zebrane w zestawy
n Jeden system

dla zróżnicowanej produkcji
n Opcjonalny czytnik kodów
kreskowych
n Pełna kontrola produkcji
n Opcja długich formatów
dla podajnika DSF-2200
n Płaskie broszury
n Możliwość zszywania broszur
w formacie albumowym

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
System iSaddle to innowacyjny
i precyzyjnie działający system szycia
grzbietowego, oferujący offsetowym
i cyfrowym drukarniom wiele funkcji,
które pozwalają rozszerzać
działalność biznesową oraz zwiększyć
jej dochodowość. Nowe rozwiązanie
Duplo oferuje tzw. „szycie siodełkowe”.
Nowy system Duplo umożliwia
szycie 120 stronicowych broszur,
które wcześniej są bigowane
i falcowane.

IDEALNE DLA

System iSaddle z podajnikiem DSF-2200

n Wydruków offsetowych

i cyfrowych
n Broszur w formacie albumowym
n Szerokiego zakresu formatów

i zróżnicowanych prac

3

*

SYSTEM600i
WYSOKOWYDAJNY SYSTEM DO BROSZUROWANIA WYDRUKÓW CYFROWYCH I OFFSETOWYCH

DSc-10/60i

DBM-600
DBM-600T

DSc-10/60i
Max.
ilość

Prękość
zbierania

arkuszy

Min. format

Max. format

105x
148mm**

do

półek

Min. format

10 000 610mm*
zestawów/h

Pojemność
półki

65
mm

Pojemność
półki

105x
148mm**

65
mm
* dla długości 508 do 610 mm szerokość
tylko w zakresie 200 do 230 mm
** w zależności od konfiguracji

DBM-600/600T
Objętość
broszury

max.

25
Szycie
narożne

Prędkość

5000

Szycie
grzbietowe
i falcowanie

Max.
format

Min.
format

broszur/h

350 x
254mm

105 x
75mm

Szycie
boczne
Format
albumowy
210 x
297mm

UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

4

Precyzyjny, podciśnieniowy system
podawania arkuszy

OPIS

cEcHY/ZALETY

Rewolucyjny System 600i łączy
precyzyjne szycie broszur
z inteligentnym podawaniem
arkuszy. Urządzenie pracuje
w oparciu o podciśnieniowe
wieże zbierające z możliwością
pobierania po kilka lub po
jednym arkuszu z każdej półki.
Programowanie prac odbywa
się z dotykowego panelu
sterującego.

n Płynne pobieranie arkuszy
n Idealne dla wydruków cyfrowych

i offsetowych
n Szycie broszur w formacie albumowym
n Dodatkowe ręczne dodawanie
zestawów
n Rozbudowa maks. do 60 półek
n Zbieranie posortowanych
i nieposortowanych zestawów
n Prosta i intuicyjna obsługa
n Wysoka produktywność

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Precyzyjne i uniwersalne
rozwiązanie do produkcji
broszur. Prosta obsługa skraca
czas przygotowania maszyny
do pracy. Dzięki tym zaletom
wykonanie zleceń zajmie
znacznie mniej czasu
niż dotychczas.

IDEALNE DLA
n Periodyków

od 2 - 100 stron
n Broszur
n Katalogów
n Instrukcji obsługi
n Broszur szytych

oczkowo
n Książeczek CD
n Kart Menu
n Fotoalbumów

SYSTEM600i Z DKT-200 i UKŁADARKĄ
WYDAJNY SYSTEM Z TRÓJNOŻEM DO BROSZUROWANIA WYDRUKÓW CYFROWYCH I OFFSETOWYCH

Dc-10/60i
DBM-600

DBM-600T

DKT-200

DSf-2200

Max. 1UP
format
broszury

350 x
254mm

Min. 2UP
format
broszury

Min. 1UP
format
broszury

105 x
75mm

90 x
75mm*

1UP
Max.
prędkość

2UP
Max.
prędkość

4500 9000

broszur A5/h

Objętość
broszury

**

broszur A5/h

Max.
grubość
broszury
5 mm

Moduł rozcinania
na 2 użytki

25 5000
broszur/h
Obcinanie 3 krawędzi
Max.
format

**

broszur A5/h

Max.
grubość
broszury
5 mm

Moduł rozcinania
na 2 użytki

Szycie
narożne

Obcinanie 3 krawędzi
broszury

Szycie
grzbietowe
i falcowanie

350 x
254mm

Min.
format

90 x
75mm

Format
albumowy
210 x
297mm

arkuszy

Prękość
zbierania

Max. format

Min. format

610mm*

105x
148mm**

do

Szycie
boczne

półek

broszury

2UP
Max.
prędkość

9000

Max.
ilość

Prędkość

max.

DSf-2200

DSc-10/60i

DBM-600/600T

DKT-200

4500

zestawów/h

*Min. format arkusza 105 x 297 mm dostępny
z opcjonalnym modułem małych formatów.

Pojemność
półki

65
mm

Pojemność
podajnika

65

130

arkuszy/min

356 x
508mm

Opcja
PC

105 x
200mm

60300
g/m2

UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

* Jedna zszywka na broszurę
** W zależności od formatu broszury
UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

OPIS

cEcHY/ZALETY

Zaawansowane
rozwiązanie oparte na Systemie
600i. System może pracować
dwukierunkowo, w lewą stronę
realizować broszurowanie, a w
prawo zbieranie z układaniem.

n Idealne dla obsługi wydruków

cyfrowych i offsetowych
n Szycie broszur w formacie
albumowym
n Kompleksowy system
n Łączenie dokumentów
n Elastyczne rozwiązanie
dla drukarni
n Oszczędność kosztów
i miejsca
n Prosta i intuicyjna obsługa
n Wysoka produktywność

Broszury w formacie albumowym

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
System 600i z układarką
i trójnożem to kompletne
rozwiązanie do produkcji
broszur jak i zbierania zestawów
prac do dalszej obróbki
introligatorskiej np. oprawy
klejonej. Dzięki wieżom
DSC-10/60i możliwe jest
pobieranie po kilka arkuszy
z półki i łączenie wydruków
offsetowych z cyfrowymi.

IDEALNE DLA
n Broszur ze zmiennymi danymi
n Prac z łączonymi kolorowymi

i monochromatycznymi
stronami
n Wysokich nakładów
n Obsługi mailingu
bezpośredniego

5

SYSTEM350
SYSTEM ZBIERAJĄCY I BROSZURUJĄCY DLA ŚREDNICH NAKŁADÓW
DSc-10/20

DBM-350

LUL-HM

DBM-350T

DSc-10/20
Max.
Ilość
Max.
półek

arkuszy

Ilość
półek

2
20

Falcowane
arkusze
Falcowane

wieże
półek

arkusze

Prękość
zbierania

arkuszy

wież

Min. format

Min. format

148 x
210mm

Prękość
zbierania

Max. format

Max. format

10000

320 x
450mm

7200

zestawów/h

półek

zestawów/h

52157g/m2
300g/m2
okładka

Pojemność
półki

Pojemność
półki

35

Tryb
blokowy
Tryb

blokowy

DBM-350/350T
Szycie/
Objętość
falcowanie
broszury

Prędkość

max.

20
arkuszy
arkuszy
Szycie
narożne

broszur/h

Szycie
grzbietowe
i falcowanie

Max.
format

Min.
format

Szycie
boczne
Pamięć

*

20

programów

*Min. format dostępny z opcjonalnym modułem małych formatów
UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

Głowice szyjące

6

OPIS

cEcHY/ZALETY

System broszurujący dla średnich nakładów, który znakomicie
radzi sobie z wydrukami cyfrowymi i offsetowymi.
Konfiguracja systemu odbywa się w sposób automatyczny,
zmiana formatu prac zajmuje jedynie 60 sekund. System
pracuje z prędkością do 3000 broszur na godzinę.
Może pracować w połączeniu z podciśnieniowymi
zbieraczkami jak i z podajnikiem do prac cyfrowych.

n Podciśnieniowe pobieranie

arkuszy
n Precyzyjne działanie
n Automatyczne ustawienia
n Łatwa obsługa
n Zróżnicowane formaty
i gramatura
n Obsługa prac cyfrowych
i offsetowych

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Automatyczne ustawienia
skracają czas przygotowania
maszyny do obsługi zleceń.
Dzięki temu cały nakład możesz
wykonać w krótkim czasie.
Niezawodny system pobierania
arkuszy wpływa na wydajność
i ciągłość pracy systemu.

IDEALNE DLA
n Średniej wielkości nakładów
n Broszur
n Katalogów
n Periodyków
n Szycia oczkowego

Max.
Prędkość
ormat

320
2400x
broszur/h
250mm

SYSTEM150C
KOMPAKTOWY SYSTEM DO PRODUKCJI BROSZUR
DSc-10/20

DBM-150

LUL-HM

DBM-150T

DSc-10/20
Max.
Max.
Ilość
Ilość
półek
półek

Falcowane
Falcowane
arkusze
arkusze
Min.
Min. format
format

140 x
210mm

arkuszy
arkuszy

2
2 wieże
wieże
20
20 półek
półek

Prędkość
Prędkość
zbierania
zbierania

Max.
Max. format
format

320 x
450mm

7200
7200
zestawów/h
zestawów/h

Pojemność
Pojemność
półki
półki

5252300g/m²
300g/m²
okładka
okładka

35

Tryb
Tryb
blokowy
blokowy

DBM-150/150T
Max.
format

Objętość
broszury

Prędkość

120 x
320 x 2400
105mm 250mm broszur/h
Objętość
broszury

Prędkość

Szycie
2400
grzbietowe

ibroszur/h
falcowanie

Szycie
Szycie
grzbietowe
boczne
i falcowanie

Szycie
Szycie
narożne
boczne

25

Szycie
Szycie
narożne
arkuszy
oczkowe

Szycie
grzbietowe
i falcowanie

Szycie
boczne

Szycie
narożne

25

arkuszy

Objętość
broszury

25

arkuszy

UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

Dokładanie ręczne zestawów

OPIS

cEcHY/ZALETY

System do broszurowania 150C
jest kompaktowym,
automatycznym rozwiązaniem do
zbierania i broszurowania. System
150C można rozbudować o 2 wieże
DSC-10/20 w ciągu produkcyjnym
z modułem broszurującym 150
i obcinającym 150T. System ten
jest w łatwy w obsłudze. Idealnie
nadaje się do przetwarzania zadań
o małym i średnim nakładzie,
realizując je wydajnie i skutecznie.

n Kompaktowa budowa
n Podciśnieniowe podawanie

arkuszy
n Dwukierunkowa produkcja:

broszurowanie w lewo
i zbieranie arkuszy w prawo
w trakcie pracy urządzenia
n Opcjonalne szycie oczkowe
n Wysoka wydajność
n System może składać się
maksymalnie z 20 półek
n Maksymalizuje produktywność
n Dodatkowe ręczne dokładanie

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY

IDEALNE DLA

Oszczędza czas i pieniądze
zwiększając jednocześnie
wydajność i ofertę
produktową. Obsługa
nie musi być realizowana
przez doświadczonego
operatora.

n Broszur
n Katalogów
n Książeczek CD
n Biuletynów
n Gazetek firmowych
n Periodyków
n Raportów
n Instrukcji obsługi
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CIERNY SYSTEM150
KOMPAKTOWY SYSTEM ZBIERAJĄCY I BROSZURUJĄCY
Dfc-100

DBM-150T

DBM-150

Dfc-100
Max. format
format
Max.
Max. format

Prędkość
Prędkość
zbierania
Prędkość
zbierania
zbierania

4200
4200
zestawów/h
zestawów/h
zestawów/h

Max. ilość
Max.
zbieraczek
Max. ilość
ilość
zbieraczek
zbieraczek

Min. format
format
Min.
Min. format

130
130

148
148
210
210

Ilość
Ilość
półek
Ilość
półek
półek

DFC-100
DFC-100
DFC-100

Tryb
Tryb
Tryb
blokowy
blokowy
blokowy

Pojemność
Pojemność
półki
Pojemność
półki
półki

Pojemność
Pojemność
układarki
Pojemność
układarki
układarki

Duży
panel
Duży
Duży panel
panel

LCD
LCD
LCD

wieże
wieże
wieże

DBM-150/150T
Max.
format

Max.
Prędkość
format

320 x 320
2400x
broszur/h
225mm 225mm

8

Objętość
broszury

Prędkość

Szycie
grzbietowe
i broszur/h
falcowanie

2400

Szycie
Szycie
grzbietowe
boczne
i falcowanie

Szycie
Szycie
narożne
boczne

25

Szycie
Szycie
narożne
arkuszy
oczkowe

Objętość
broszury

25

arkuszy

OPIS

cEcHY/ZALETY

Cierny system broszurujący 150 jest
w pełni zautomatyzowanym systemem
dedykowanym do papierów offsetowych.
DFC-100 jest 10-półkową zbieraczką
cierną działającą z prędkością zbierania
do 4200 zestawów /godzinę.
W połączeniu z nowoczesnym
urządzeniem DBM-150 stanowi obecnie
najprostszy w użyciu system broszurujący
na rynku.

n 5 rodzajów wykończonych

prac
n Automatyczne programowanie
n Idealny dla małych przebiegów
n Modułowa budowa
n Opcjonalne szycie oczkowe
n Kompaktowe wymiary
n Prosta obsługa

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Cierny system broszurujący 150 to
idealne rozwiązanie do produkcji
instrukcji obsługi. System można
rozbudować o drugą wieże, co
znacznie zwiększa produktywność
i wydajność.

IDEALNE DLA
n Magazynów
n Broszur
n Kart menu
n Raportów finansowych
n Papierów samokopiujących
n Biuletynów

Wbudowana układarka

ZBIERACZKA Z UKŁADARKĄ

DBM-150/150T

PODCIŚNIENIOWY SYSTEM ZBIERAJĄCY

SYSTEM BROSZURUJĄCY Z RĘCZNYM PODAWANIEM

DSc-10/60i

DBM-150
DBM-150T

DBM-500STR
LUL-HM

DSc-10/60i
Max.
ilość

60
półek

Prędkość
zbierania

DBM-500STR
Max. format

350x
10 000
zestawów/h
610mm*
do

Min. format

105x
148mm**

50300
g/m2

Pojemność
półki

65

Pojemność
układarki

DBM-150/150T

Układanie
arkuszy

Układanie
z przesunięciem

Prędkość

Prędkość

zestawów/h

zestawów/h

*dla długości 508 do 610 mm szerokość tylko w zakresie 200 do 230 mm
** w zależnosci od konfiguracji
UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

Max. format

Min. format

210 x
140mm

Max.
format

Max.
Prędkość
format

320 x 320
2400x
broszur/h
230mm 230mm

Objętość
broszury

Prędkość

Szycie
2400
grzbietowe

ibroszur/h
falcowanie

Szycie
Szycie
grzbietowe
boczne
i falcowanie

Szycie
Szycie
narożne
boczne

Objętość
broszury

25

Szycie
Szycie
narożne
arkuszy
oczkowe

25

arkuszy

* Specjalny moduł do szycia narożnego i bocznego
UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

OPIS

cEcHY/ZALETY

OPIS

cEcHY/ZALETY

Podciśnieniowa zbieraczka połączona
z prawo- lub lewostronną układarką
oferuje najbardziej wszechstronny
system zbierania.

n Niezawodne podawanie
n Obsługa papieru wysokiej jakości
n Opcja układania z przesunięciem
n Przygotowanie prac do oklejania
n Możliwość współpracy do 6 wież
n Wysoka wydajność
n Nieprzerwana produkcja
n Krótki czas realizacji zadań

Niskonakładowy system broszurujący
z ręcznym podawaniem zebranych
zestawów.
Zapewnia falcowanie, szycie
grzbietowe/boczne/narożne
oraz przycinanie czołowe.

n 4 możliwości wykańczania prac
n Szybka automatyczna konfiguracja
n Wysoka wydajność
n Opcjonalne szycie oczkowe
n Tworzy 80-stronicowe broszury
n Nie potrzeba zlecać prac

na zewnątrz
n Współpracuje z wieżami

zbierającymi
n Możliwości dalszej rozbudowy

9

CYFROWY SYSTEM150
KOMPAKTOWY SYSTEM BROSZURUJĄCY

DSf-2200

DBM-150T

DBM-150

DSf-2200
Pojemność
podajnika

65

200

arkuszy/min

356 x
508mm

105 x
200mm

60300
g/m2

DBM-150/150T
Max.
format

Max.
Prędkość
format

Objętość
broszury

Prędkość

Szycie
105 x 105
x x 320
320
2400x grzbietowe
2400
ibroszur/h
falcowanie
broszur/h
100mm100mm
225mm 225mm

Szycie
Szycie
grzbietowe
boczne
i falcowanie

Szycie
Szycie
boczne
narożne

25

Szycie
Szycie
narożne
arkuszy
oczkowe

Objętość
broszury

25

arkuszy

UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.
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OPIS

cEcHY/ZALETY

Cyfrowy System 150 stanowi połączenie
DBM-150 - kompaktowego, w pełni
zautomatyzowanego urządzenia
broszurującego z podajnikiem arkuszy
DSF-2200. Jedną z głównych zalet
urządzenia jest wysoka elastyczność
pozwalająca na broszurowanie prac
pochodzących z kilku różnych źródeł.
Możliwe jest łączenie wydruków
offsetowych i cyfrowych, prostych
broszur, a także złożonej dokumentacji
firmowej - wszystko bez konieczności
ustępstw na poziomie produkcji.

n Automatyczna obsługa
n Automatyczne rozpoznawanie

znaków (OMR)
n Wysoka produktywność
n Kompaktowe wymiary
n Opcjonalne szycie oczkowe
n Nowoczesny system
podawania arkuszy
n Sterowanie z poziomu PC
n Wysokiej jakości produkt
końcowy

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Cyfrowy System 150 złożony
z podajnika arkuszy, urządzenia
broszurującego i obcinarki czołowej,
zapewnia integralność pracy,
szybkość działania oraz wysoką
produktywność. Modułowa budowa
łącząca w jeden system kilka
urządzeń do poszczególnych prac
introligatorskich, stwarza okazje do
zmian oraz dopasowania poziomu
produkcji do wymogów rozwijającej
się firmy.

IDEALNE DLA
n Raportów finansowych

i inwestycyjnych
n Dokumentacji firmowej
n Katalogów
n Broszur
n Kuponów promocyjnych
n Magazynów

Półki o wysokiej pojemności

CYFROWY SYSTEM350
SYSTEM BROSZURUJĄCY DO OBSŁUGI WYDRUKÓW CYFROWYCH

DBM-350/T

DSf-2200

DSf-2200
Pojemność
podajnika

65

130

arkuszy/min

356 x
508mm

Opcja
PC

105 x
200mm

60300
g/m2

DBM-350/350T
Objętość
broszury

max.

20

arkuszy

Prędkość
szycia

2150*
broszur/h

148 x
85 mm

Nielimitowana
ilość
programów

UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

Boczny nadmuch powietrza

OPIS

cEcHY/ZALETY

Cyfrowy system broszurujący 3500
przeznaczony jest do obsługi średniej
wielkości nakładów cyfrowych. Oferuje
on szycie grzbietowe oraz opcjonalne
szycie narożne i boczne. Optyczne
rozpoznawanie znaków końca broszury
i opcjonalny czytnik kodów kreskowych
umożliwiają produkcję personalizowanych
broszur drukowanych cyfrowo. To idealne
rozwiązanie do łączenia wydruków
monochromatycznych z kolorowymi
okładkami.

n Podawanie arkuszy

i zespół OMR
n Odpowiedni do szycia
broszur ze zmiennymi
danymi
n Wysoka produktywność
n 4 opcje wykończenia
n Rozszerzy Twoją ofertę produktów
n Opcjonalne wykańczanie
płaskich grzbietów
n Wysokiej jakości produkt końcowy

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Umożliwia szybką produkcję
broszur drukowanych cyfrowo.
Łączy kolorowe okładki
z monochromatycznymi
środkami zawierającymi
zmienne dane, tworząc wysokiej
jakości personalizowane
broszury.

IDEALNE DLA
n Personalizowanych broszur A4/A5
n Materiałów marketingowych
n Raportów
n Personalizowanych periodyków

11

CYFROWY SYSTEM600i
WYSOKOWYDAJNY SYSTEM BROSZURUJĄCY DO OBSŁUGI WYDRUKÓW CYFROWYCH I OFFSETOWYCH
DKT-200
DBM-600T
DBM-600
DSf-2200
Pojemność
podajnika

130

65

arkuszy/min

356 x
508mm

DSf-2200

Opcja
PC

105 x
200mm

60300
g/m2

DBM-600/600T
Objętość
broszury

max.

25
Max.
format

350 x
254mm

Szycie
grzbietowe
i falcowanie
Prędkość

do

3600
broszur/h

Szycie
boczne
Format
albumowy
210
230 x
297mm
305mm

Szycie
narożne

90 x
75mm

UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

DKT-200
Max. 1UP
format
broszury

356 x
254mm

Min. 2UP
format
broszury

Min. 1UP
format
broszury

105 x
75mm

90 x
75mm*

1UP
Max.
prędkość

2UP
Max.
prędkość

4500 9000

broszur A5/h

**

broszur A5/h

Max.
grubość
broszury
5 mm

Moduł rozcinania
na 2 użytki

Obcinanie 3 krawędzi
broszury

2UP
Max.
prędkość

9000

**

broszur A5/h

Max.
grubość
broszury
5 mm

Moduł rozcinania
na 2 użytki

Obcinanie 3 krawędzi
broszury

* Jedna zszywka na broszurę
** W zależności od formatu broszury
UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

Panel sterujący

12

OPIS

cEcHY/ZALETY

Skonstruowany dla obsługi
średnio- i wysokonakładowych
zadań drukowanych cyfrowo.
Podajnik arkuszy z OMR (standard)
oraz czytnikiem kodów kreskowych
(opcja) uzupełniają nasz flagowy
system broszurowania
i do obcinania.

n Prosty w obsłudze panel

sterujący
n Podawanie arkuszy i zespół OMR
n Doskonały dla obsługi
zmiennych danych
n Czytnik kodów kreskowych
n Bezpieczne wykańczanie
n Wysoka wydajność produkcyjna
n Szybki czas realizacji zadań
n Szycie broszur w formacie
albumowym

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Zapewnij swoim klientom
to, czego potrzebują oferując
szybką i precyzyjną produkcję
broszur o wysokiej jakości
wykończenia.

IDEALNE DLA
n Broszur ze zmiennymi danymi
n Broszur zawierających łączone

kolorowe i monochromatyczne
arkusze
n Broszur A4/A5
n Raportów finansowych
n Katalogów
n Fotoalbumów

CYFROWY SYSTEM600i z SCC i UKŁADARKĄ
SYSTEM BROSZURUJĄCY DO OBSŁUGI WYDRUKÓW CYFROWYCH I OFFSETOWYCH

DBM-600T

Scc
Prędkość

do

Min. odstęp cięcia
od krawędzi

4mm

arkuszy/min

DBM-600

Max. odstęp cięcia
od krawędzi

25mm

pozycja bigu

>80mm
od krawędzi

Scc

DBM-600/600T
Objętość
broszury

max.

25
Max.
format

350 x
254mm

Szycie
grzbietowe
i falcowanie
Prędkość

do

3600
broszur/h

Szycie
boczne
Format
albumowy
210
230 x
297mm
305mm

DSf-2200

Szycie
narożne

90 x
75mm

UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

DKT-200
Max. 1UP
format
broszury

356 x
254mm

Min. 2UP
format
broszury

Min. 1UP
format
broszury

105 x
75mm

90 x
75mm*

1UP
Max.
prędkość

2UP
Max.
prędkość

4500 9000

broszur A5/h

Max.
grubość
broszury
5 mm

**

broszur A5/h

Moduł rozcinania
na 2 użytki

Obcinanie 3 krawędzi
broszury

2UP
Max.
prędkość

9000

**

broszur A5/h

Max.
grubość
broszury
5 mm

Moduł rozcinania
na 2 użytki

Obcinanie 3 krawędzi
broszury

* Jedna zszywka na broszurę
** W zależności od formatu broszury
UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

DSf-2200
Pojemność
podajnika

65

130

arkuszy/min

356 x
508mm

Opcja
PC

105 x
200mm

60300
g/m2

Obcinanie 3 krawędzi broszury

OPIS

cEcHY/ZALETY

Cyfrowy system 600i w połączeniu
z modułem SCC stanowi idealne
rozwiązanie do produkcji wysokiej
jakości broszur. Dzięki opcji
bigowania, jaką oferuje moduł
SCC, wydruki wykonane na
grubszych mediach są bigowane
przed falcowanie. Dzięki temu
wyeliminowany został problem
pękania toneru. wydruki podawane
są z podajnika cyfrowego DSF.

n Wysoka prędkość podawania
n Wysoka produktywność
n Szycie broszur w formacie

albumowym
n Czytnik kodów kreskowych
n Obsługa kodów 1D i 2D
n Bardziej elastyczny

i produktywny niż system
broszurowania in-line

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Produkt umożliwiający
broszurowanie wydruków
wydruków cyfrowych
i offsetowych. Dzięki czytnikowi
kodów kreskowych urządzenie
jest w stanie obsłużyć
zróżnicowane, personalizowane
wydruki cyfrowe. Wysoka
pojemność podajnika i niezawodny
system podawania zapewniają
ciągłość produkcji.

IDEALNE DLA
n Personalizowanych broszur
n Raportów finansowych
n Katalogów
n Fotoalbumów
n Materiałów mailingowych
n Materiałów szkoleniowych
n Wydruków łączonych
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SYSTEMDMCS
SYSTEM ZBIERAJĄCY DLA WYDRUKÓW BEZADRESOWYCH

DM-19
DMcS

DMcS
Max. format

Min. format

Pocztówka

Ilość
półek

25

Pojemność
półki

30

Prędkość

6000

zestawów/h

DM-19
Max. format

Min. format

Pocztówka

Ilość
półek

Pojemność
półki

Prędkość

zestawów/h

Zbieraczka DM-19 z windą
na zebrane zestawy

14

OPIS

cEcHY/ZALETY

IDEALNE DLA

System zbierający DMCS jest dedykowany do obsługi
przesyłek bezadresowych. Zebrane w zestawy materiały
marketingowe są gotowe do dalszej dystrybucji. System
gwarantuje wysoką jakość produkcji, elastyczność
i dokładność.

n Możliwość zbierania dokumentów

n Firm świadczących usługi

o grubości do 10 mm
n Zestawy o grubości do 30 mm
n Modułowe półki
n Prędkość pracy do 6000 zestawów/h
n Zajmuje niewielką powierzchnię
(długość 12 m)
n Ekonomiczne rozwiązanie
n Niskie zużycie energii
n Niski poziom hałasu podczas pracy

pocztowe
n Firm mailingowych
n Firm świadczących dystrybucję

materiałów bezadresowych

BIGÓWKA DC-445
AUTOMATYCZNA BIGÓWKA DO CYFROWYCH WYDRUKÓW

Dc-445
Max.
format

Min.
format

320 x
120 x
999mm 170mm

Prędkość
Max. ilość bigów
na dokument

arkuszy/h

110350
g/m2

Opcje perforacji i cięcia
wzdłużnego

OPIS

cEcHY/ZALETY

Model DC-445 DuCreaser
jest w pełni zautomatyzowaną
bigówką, doskonałą
do obsługi krótkich serii
cyfrowych kolorowych
wydruków. Dostępne są
również opcjonalne moduły
perforowania i cięcia
wzdłużnego.

n Automatyczne podciśnieniowe

podawanie
n Nie pozostawia śladów
na arkuszach
n Bogaty w funkcje panel sterowania
n Prosta w obsłudze dla operatora
n Precyzyjna obróbka introligatorska
n Opcje: perforowanie oraz cięcie
wzdłużne
n Możliwość rozbudowy

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Zapewnia bigowanie
bez „pękania” toneru.
Obsługuje wydruki cyfrowe,
offsetowe oraz uszlachetniane.

IDEALNE DLA
n Składanych pocztówek
n Okładek książek
n Broszur
n Ulotek
n Folderów
n Kalendarzy biurkowych
n Składanych wizytówek

15

ULTRA CUT 240
AUTOMATYCZNA WYCINARKA DO WIZYTÓWEK

ULTRA cUT 240
Max. format

330mm x
bez ograniczeń

Min. format

180 x
30mm

Formaty

SRA3, A3
SRA4, A4

120350

Prędkość

240

wizytówek/min

Panel sterujący
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OPIS

cEcHY/ZALETY

Duplo Ultra Cut 240 to precyzyjne i ekonomiczne
rozwiązanie do produkcji wizytówek, które w ciągu
60 minut wytnie 14 400 egzemplarzy. Doskonale
radzi sobie z pobieraniem papieru o gramaturze
120-350 g/m². Mechanizm pobierania arkuszy
wyposażony jest w gładkie rolki pobierające,
dzięki nim pobierane arkusze nie są zarysowane.
Choć urządzenie to zostało stworzone głównie
do produkcji wizytówek, to dzięki dodatkowym
modułom możliwa będzie również produkcja m.in.
pocztówek, zaproszeń, kuponów oraz biletów.

n 240 wizytówek/min
n Dwa moduły wizytówkowe:

85 lub 90 mm
n Opcje: perforacja i big
wzdłużny
n Prosta i szybka wymiana
modułów
n Czujnik detekcji znacznika
„register mark”
n Szybka, intuicyjna obsługa
n Kompaktowe wymiary

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Model Ultra Cut 240 to odpowiedź Duplo
na potrzeby drukarni cyfrowych i punktów
usługowych produkujących wizytówki
na żądanie w średnich i niskich nakładach.
Urządzenie dysponuje 13 programami
z czego 7 z nich to zaprogramowane
prace, a 6 programów może być
zdefiniowanych przez użytkownika. Wybór
prac i ich programowanie obywa się przez
panel dotykowy, zapewniając szybką
i intuicyjną obsługę.

DOCUCUTTER DC-616PRO
URZĄDZENIE WIELOZADANIOWE

Dc-616PRO
Max.
format

Min.
format

330 x
210 x
50mm* 210mm

Prędkość

8

arkuszy/min

Min. format wyjściowy
Perforacja
wzdłużna

48 x 85mm

110350

Układarka wizytówek

OPIS

cEcHY/ZALETY

Opracowany specjalnie,
by sprostać rosnącym
wymaganiom obsługi krótkich
serii kolorowych wydruków,
wszechstronny model
DC-616Pro zapewnia
wielofunkcyjne rozwiązanie
introligatorskie w formie
kompaktowego i prostego
w użytkowaniu urządzenia.

n 6 noży cięcia wzdłużnego,

nóż tnący poprzecznie,
belka bigująca
n Wszechstronność i elastyczne
zastosowania
n Cięcie wzdłużne/obcinanie/
bigowanie/perforacja
n Biblioteka szablonów PDF
n Szeroki zakres zastosowań
n Wykańczanie zadań w jednym
przebiegu
n Wysoka wydajność

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Model DC-616Pro został
zaprojektowany w celu
zmniejszenia kosztów inwestycji
związanych z zakupem
dodatkowych urządzeń. Funkcje
cięcia, bigowania oraz perforacji
zostały połączone w jednym,
w pełni zautomatyzowanym
urządzeniu pozwalającym
na oszczędność czasu oraz
kosztów produkcji.

IDEALNE DLA
n Wizytówek
n Pocztówek
n Albumów
n Materiałów do mailingu
n Okładek DVD/CD
n Ulotek
n Broszur
n Kuponów
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DOCUCUTTER DC-646PRO
PRODUKCYJNY FINISZER DO OBSŁUGI WYDRUKÓW CYFROWYCH

Dc-646PRO
Max.
format

Min.
format

370 x
210 x
999mm 210mm

Prędkość

30

arkuszy/min

Min. format wyjściowy

48 x 50mm

110350

20

Max. ilość bigów
na dokument

Prosta wymiana modułów
opcjonalnych
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OPIS

cEcHY/ZALETY

Docucutter DC-646Pro to
najbardziej wszechstronne
rozwiązanie do wykańczania
wydruków. Główną zaletą
DC-646Pro jest to, że wykonuje
on pracę za 3 urządzenia. Jedno
rozwiązanie zamiast kilku to nie
tylko oszczędność miejsca
w drukarni, to również oszczędność
czasu przy realizacji zleceń i kosztów
produkcji.

n Perforacja fragmentaryczna

i całościowa
n Opcja perforowania
poprzecznego
n Elastyczne zastosowanie
i wszechstronność
n Biblioteka zadań PDf
n Szybkie i proste
programowanie zadań
n Automatyczne ustawienia
narzędzi
n Produkcja zróżnicowanych
aplikacji

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Urządzenie DC-646Pro z powodzeniem
zastępuje gilotynę, bigówkę i
urządzenie do perforacji. Jedno
rozwiązanie zamiast kilku to nie tylko
oszczędność miejsca
w drukarni, to również oszczędność
czasu przy realizacji zleceń i kosztów
produkcji. DC-646Pro zapewnia
ciągłość produkcji. Urządzenie zostało
zaprojektowane tak aby zminimalizować
interwencje operatorskie podczas
procesu produkcji.

IDEALNE DLA
n Perforowanych kuponów
n Biletów
n Ulotek
n Zaproszeń
n Wizytówek
n Pudełek
n Okładek
n Kart okolicznościowych

DOCUCUTTER DC-646PRO Z IfS
PRODUKCYJNY FINISHER Z FALCERKĄ
IfS

Dc-646Pro

IfS
Max. format

Min. format

370 x
480mm
Prędkość

45

Możliwość podwójnego
falcowania

2

arkuszy/min

Prędkość

48 x
85mm

Ilość rodzajów
falcowania

7

45

Możliwość podwójnego
falcowania

2

arkuszy/min

Ilość rodzajów
falcowania

7

Możliwość
podłączenia do:

DC-445
DC-645

Możliwość
podłączenia do:

DC-445
DC-746

Dc-646PRO
Max.
format

Min.
format

370 x
210 x
999mm 210mm

Prędkość

30

Min. format wyjściowy

48 x 50mm

110350

arkuszy/min

20

Max. ilość bigów
na dokument

Panel dotykowy

OPIS

cEcHY/ZALETY

Zintegrowany system falcujący
to gama 5 modułów do rozszerzenia
możliwości produkcyjnych DC-746 i DC-445.
Dotychczas możliwości produkcyjne
DC-746 i DC-445 sprowadzały się
do cięcia, bigowania i perforacji.
Zintegrowany system falcujący zapewnia
również możliwość falcowania lub
składania w jednym przebiegu. Dzięki takiej
funkcjonalności operator może uzyskać
gotowy produkt w jednym przebiegu.

n Zintegrowany z oprogramowaniem

Job Creator
n Prosta obsługa
n 7 rodzajów falcowania
n Wysoka produktywność
n Wysokiej pojemności układarka
n Elastyczność konfiguracji
n Automatyczne ustawienia narzędzi
n Produkcja zróżnicowanych aplikacji

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Jedno urządzenie wykonuje
wszystkie potrzebne operacje
introligatorskie niezbędne
do wykończenia broszur,
zaproszeń, wizytówek,
pocztówek itp. Oszczędzasz
czas, pieniądze i miejsce
w swojej drukarni.

IDEALNE DLA
n Broszur
n Składanych pocztówek
n Zaproszeń
n Menu
n Mailingów
n Ulotek
n Kart okolicznościowych
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DOCUCUTTER DC-746
WIELOZADANIOWY FINISZER DO OBSŁUGI WYDRUKÓW CYFROWYCH

Dc-746
Prędkość
Max. ilość
bigów

20

Max. ilość
cięć poprzecznch

25

Nóż
powietrzny

Max. ilość
cięć wzdłużnych

50

10

arkuszy/min

Zaawansowany
system
odprowadzania
ścinków

Kontroler
PC

Max. format

370 x
679mm

Budowa
modułowa

Min. format

48 x
670mm
Perforacja
wzdłużna/
bigowanie

OPCJA

Perforacja
poprzeczna/
bigowanie

OPCJA

Zaawansowany system odprowadzania ścinek

20

OPIS

cEcHY/ZALETY

DC-746 stanowi idealne
introligatorskie rozwiązanie do
obsługi średnio i wysokonakładowej
produkcji cyfrowej. Model ten
oferuje niezwykłą prędkość działania,
produkcyjną wydajność oraz
wszechstronność. DC-746 pozwala
na realizację w jednym przebiegu
szerszej gamy zadań obróbki
introligatorskiej.

n Wielozadaniowość
n cięcie wzdłużne, poprzeczne,

bigowanie, perforacja,
nacinanie, mikroperforacja,
bigowanie wzdłużne
w jednym przebiegu
n System zarządzania strumieniem
powietrza
n Modułowa budowa
n Zaawansowany system
odprowadzania ścinek
n Wysoka wydajność

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Szybka produkcja łącząca
w jednym przebiegu kilka
operacji introligatorskich
znacznie przyspieszy procesy
produkcyjne w Twojej firmie.
Umożliwi realizacje większej
ilości zleceń w krótkim czasie.
Dodatkowo rozszerzysz swoją
ofertę o nowe możliwości
wykańczania prac.

IDEALNE DLA
n Wizytówek
n Pocztówek
n Perforowanych biletów

i kuponów
n Ulotek
n Okładek
n Foto aplikacji
n Opakowań
n Metek cenowych

FOLDMASTER TOUCHLINE Cf-375
AUTOMATYCZNA BIGÓWKO-FALCERKA

cf-375
Max. format

375 x
660mm*

Min. format

105 x
148mm

Prędkość

6000
A5/godz.

100400
g/m²

Ilość bigów
na dokument

20

Ilość rodzajów
falcowania

7

*1050 mm z opcjonalną tacą podawania

Podajnik o pojemności 100 mm

OPIS

cEcHY/ZALETY

Touchline CF-375 umożliwia szybką
produkcję dokumentów bigowanych
i falcowanych w jednym przebiegu.
Obsługuje papiery o gramaturze
do 400 g/m². Urządzenie może pracować
z pręd. 5000 arkuszy A4 na godzinę
lub 6000 arkuszy A5 na godzinę.
Dzięki ultradźwiękowej detekcji
podwójnych pobrań system gwarantuje
szybką i stabilną pracę.
Programowanie prac jest intuicyjne
i odbywa się przez dotykowy ekran.

n Szeroki zakres gramatur:

100-400 g/m²
n Prosta obsługa
n Wysoka produktywność
n Detekcja podwójnych pobrań
n 7 typów falcowania
n 20 bigów na dokument
n Podciśnieniowe pobieranie
arkuszy
n Opcjonalna perforacja

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Jedno urządzenie wykonuje
bigowanie, falcowanie
oraz opcjonalną perforację
w jednym przebiegu.
Dzięki temu Twoje zlecenia
są wykonywane szybko
i bez zbędnych przestojów
i przekładania prac
na oddzielne urządzenia.
Prace są wykonywane
precyzyjnie i bez pękania toneru.

IDEALNE DLA
n Broszur
n Zaproszeń
n Ulotek
n Menu
n Składanych wizytówek
n Pocztówek
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FOLDMASTER TOUCHLINE Cp-375
AUTOMATYCZNA BIGÓWKA Z PERFORACJĄ

cP-375
Max. format

375 x
660mm*

Min. format

105 x
148mm

Prędkość

6000
A5/godz.

80400
g/m²

Ilość bigów
na dokument

20

Ilość perforacji
na dokument

20

*1050 mm z opcjonalną tacą podawania
Opcjonalne: cięcie wzdłużne i perforacja fragmentaryczna
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Panel dotykowy
do programowania prac

OPIS

cEcHY/ZALETY

Touchline CP-375 to rozwiązanie do bigowania
i perforowania dokumentów w jednym
przebiegu. Umożliwia szybką produkcję
dokumentów bigowanych i perforowanych
w jednym przebiegu. Obsługuje papiery
o gramaturze od 80 do 400 g/m². Urządzenie
może pracować z prędkością 6000 arkuszy A5
na godzine lub 5000 A4 na godzine na godzinę.
Model CP-375 może wykonać do 20 bigów
i 20 perforacji na dokumencie. Dodatkowo
można zainstalować opcjonalne noże do cięcia
wzdłużnego (4 szt.) i noże do perforacji
fragmentarycznej.

n Szeroki zakres gramatur:

80-400 g/m²
n Perforacja i bigowanie w jednym
przebiegu
n Wysoka produktywność
n 20 perforacji na dokument
n 20 bigów na dokument
n Podciśnieniowe pobieranie arkuszy
n Opcjonalne cięcie wzdłużne
n Opcjonalna perforacja
fragmentaryczna

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Jedno urządzenie wykonuje
bigowanie, perforację oraz
opcjonalne cięcie wzdłużne
w jednym przebiegu.
Dzięki temu Twoje zlecenia są
wykonywane szybko
i bez zbędnych przestojów
i przekładania prac
na oddzielne urządzenia.

IDEALNE DLA
n Kuponów
n Biletów
n Ulotek
n Pocztówek

DUBINDER DpB-500
AUTOMATYCZNA OKLEJARKA

DPB-500

cykli/h

Automatyczne pobieranie okładki

OPIS

cEcHY/ZALETY

Jednozaciskowy system, który zapewnia
solidną oprawę oraz wysokiej jakości
rezultaty. Oferując zaawansowaną
automatyzację oraz oszczędzając czas
i koszty konfigurowania parametrów,
model DuBinder jest doskonały do obsługi
krótkich serii i prac o zmiennych
parametrach. Urządzenie dostępne jest
z opcją PUR.

n Bigowanie okładek
n Lepsza jakość książek
n Wiele systemów detekcji
n Precyzyjne wykańczanie
n Wysokiej pojemności podajnik
n Moduł dodatkowego

bigowania okładki
„skrzydełko”
n Opcja PUR

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
DPB-500 może zredukować koszty
outsourcingu, skrócić cykl obsługi
zamówienia oraz zmniejszyć straty
materiałowe. Obsługa nie musi
być realizowana przez
wykwalifikowanego operatora,
co zmniejsza koszty pracy.

IDEALNE DLA
n Książek w miękkiej oprawie
n Materiałów edukacyjnych
n Instrukcji obsługi
n Katalogów
n Broszur
n Periodyków
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UltraBIND 6000PUR/DUO
OKLEJARKA PUR I EVA Z ZAMKNIĘTYM KLEJOWNIKIEM

UltraBIND 6000 PUR/DUO

600
cykli/h

max.50 mm

420x
460mm

90x
100mm

350

420 mm

P.O.P.S

PUR

EVA

Stół odbiorczy

OPIS

cEcHY/ZALETY

Oklejarki Duplo UltraBIND 6000
to seria oklejarek wyposażonych
w ssawkowe pobieranie okładek
i ich automatyczne bigowanie.
Urządzenie UltraBind 6000 DUO
umożliwia oprawę klejem PUR
i EVA, natomiast UltraBIND 6000
PUR oferuje wyłącznie klejenie
PURem.

n Solidna konstrukcja
n Wysoka wydajność

600 cykli/h
n Możliwość wyboru rodzaju

kleju pomiędzy PUR a EVA
n Obsługa zróżnicowanych

mediów
n Opatentowany orbitalny

system PUR (P.O.P.S.)
n Samouszczelniające się dysze
n Prosty w obsłudze panel

dotykowy
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KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Oklejarka Duplo UltraBIND 6000 Duo
to wydajne urządzenie do produkcji
wysokiej jakości książek i aplikacji
foto. Cechy takie, jak automatyczna
konfiguracja zadań, system
podawania opraw, zintegrowany pas
odbiorczy oraz opcja 5-minutowego
czyszczenia po zakończeniu
pracy, sprawiają, że model ten jest
jak najbardziej produktywnym
urządzeniem
w swojej kategorii.

IDEALNE DLA
n Fotoalbumów
n Ksiąg pamiątkowych
n Magazynów
n Instrukcji obsługi
n Katalogów
n Książek telefonicznych
n Publikacji w oprawie miękiej

UltraBIND 2000PUR
OKLEJARKA PUR Z ZAMKNIĘTYM KLEJOWNIKIEM

UltraBIND 2000 PUR
Min. format

Prędkość

290
cykli/h

Max. grubość
książki mm

40

90x
80mm

Długość
grzbietu mm

340

PUR

P.O.P.S

Łatwy montaż
pojemnika z klejem

Zamknięty klejownik PUR

OPIS

cEcHY/ZALETY

UltraBIND 2000 PUR to
najmniejsza na świecie
oklejarka z zamkniętym
systemem klejenia PUR. Stanowi
idealne rozwiązanie dla prac
drukowanych cyfrowo. Proste
w użytkowaniu urządzenie
zapewnia trwałe oprawianie
i wysokiej jakości rezultaty.

n Opatentowany, orbitalny

system PUR (P.O.P.S.)
n Obsługa zróżnicowanych
mediów
n Produkcja wysokiej jakości
książek i aplikacji foto
n Solidna konstrukcja
n Dotykowy panel sterujący
n Łatwy montaż pojemnika
z klejem
n Odcinanie kleju

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
UltraBIND 2000 PUR to najmniejsza
na świecie oklejarka z zamkniętym
systemem klejenia PUR. Proste
w użytkowaniu rozwiązanie,
zapewniające trwałe oprawianie
i wysokiej jakości rezultaty. Duplo
UtraBIND 2000 PUR obsługuje szeroką
gamę różnych rodzajów materiałów:
standardowe papiery, ale także
tworzywa sztuczne, folię, karton,
tekturę, podłoża pokryte lakierem UV
i szereg innych.

IDEALNE DLA
n Fotoalbumów
n Magazynów
n Katalogów
n Instrukcji obsługi
n Książek w oprawie miękkiej
n Notesów
n Zestawów pocztówek
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OKLEJARKA KB-4000PUR
KOMPAKTOWA OKLEJARKA PUR I EVA

KB-4000PUR
Max. format

Prędkość

200
cykli/h

Max. grubość
książki mm

50

420x
360mm

Min. format

120x
120mm

Długość
grzbietu mm

360

PUR

EVA

Wbudowany klejownik PUR
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OPIS

cEcHY/ZALETY

Łatwa w obsłudze jednoszczękowa
oklejarka oferuje klejenie grzbietu PUR
oraz klejenie boczne typu EVA (na gorąco).
Klej PUR podawany jest poprzez unikalną
głowicę, która zapewnia dokładne
dozowanie odpowiedniej ilości kleju wzdłuż
grzbietu książki.
Klejenie boczne zrealizowane jest za pomocą
dwóch aktywnych krążków aplikujących klej
EVA/hotmelt na boki książki.

n Automatyczne ustawienia
n Kompaktowe wymiary
n Zamknięty system PUR
n Odcięcie kleju
n 60 programów
n Tryb Auto Standby

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Oklejarka ma wbudowany
zamkniety system aplikacji PUR,
dzięki temu eliminuje straty
czasowe i finansowe wystepujące
w otwartych systemach. Zamknięty
system PUR nie wymaga również
odprowadzania szkodliwych
oparów.. Dodatkową zaletą
urządzenia jest wbudowany,
automatyczny system czyszczący.
Proces czyszczenia trwa 10 minut.

IDEALNE DLA
n Foto książek
n Magazynów
n Katalogów
n Periodyków
n Instrukcji obsługi

OKLEJARKA DB-280
FUNKCJONALNA OKLEJARKA

DB-280
320 x
400mm

50 x
80mm

2 bębny aplikujące klej

OPIS

cEcHY/ZALETY

Wygodna dla użytkowników
zautomatyzowana oklejarka DB-280
zapewnia doskonałe i poręczne
rozwiązanie trwałego oprawiania
klejowego. Produkując do 200 książek
na godzinę automatyczny model DB-280
jest idealny do obsługi krótkich serii
oraz zadań druku na żądanie.

n Klejenie taśmą grzbietową
n Dotykowy panel
n Precyzyjne ustawienia
n Detekcja błędów
n Usuwanie pyłu papierowego

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Prosta w obsłudze, kompaktowa
oklejarka oferująca również
oprawę klejoną twardą. Idealne
rozwiązanie, które pozwoli
rozszerzyć ofertę proponowanych
przez Ciebie produktów.

IDEALNE DLA
n Książek
n Notesów
n Zestawów NCR
n Katalogów
n Foto książek
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TRÓJNÓŻ CHALLENGE CMT-130
TRÓJNÓŻ DO KSIĄŻEK

cMT-130

200

Max. format
przed obcięciem

241 x
330mm

książek/h*

Min. format
przed obcięciem

178 x
127mm

*500 z opcją „multiple book”
UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

OPIS

cEcHY/ZALETY

Trójnóż CMT-130 gwarantuje
bezproblemowe cięcie książek o grubości
maksymalnej 5 cm. Urządzenie obcina
książkę jednym nożem obracając ją
w ten sposób, że każda jej krawędź
obcinana jest oddzielnie.

n Intuicyjna obsługa
n 99 programów
n Zmiana formatu cięcia

do 10 sekund
n Możliwość pracy online

z oklejarką
n Prędkość pracy 500 książek/h

z opcją „multiple book”
n Tryb Stand-by
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KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Trójnóż stanowi końcowy etap
produkcji książek. Model CMT-130
to proste w obsłude i elastyczne
rozwiązanie. Jego konfiguracja
może być dostosowana do Twoich
mocy produkcyjnych.
Urządzenie może pracować
z ręcznym podawaniem
lub podajnikiem wysokiego stosu.
Łatwa, intuicyjna obsługa pozwili
zaoszczędzić czas i pieniądze.

IDEALNE DLA
n Książek
n Foto książek
n Katalogów
n Czasopism
n Instrukcji obsługi

Wersja z ręcznym podawaniem
i odbieraniem prac

TRÓJNÓŻ CHALLENGE CMT-330
TRÓJNÓŻ DO KSIĄŻEK

cMT-330

400
książek/h*

Max. format
przed obcięciem

książek/h*

241 x
330mm

format
Min. format
obcięciem
przed obcięciem

178 x
127mm

*900 z opcją „multiple book”
UWAGA: SPECYFIKACJA WAŻNA TYLKO DLA TEJ KONFIGURACJI.

Wersja online do podłączenia do oklejarki

OPIS

cEcHY/ZALETY

Trójnóż CMT-330 obcina książki 3 nożami
jednocześnie. Widoczna droga transportu
książki gwarantuje pełną kontrolę
produkcji. Programowanie odbywa się
w sposób intuicyjny przez dotykowy
panel kontrolny. Maszyna pracuje
z prędkością 400 książek na godzinę,
przy podawaniu pojedynczych książek,
a z opcją „multiple book” prędkość pracy
zwiększa się do 900 książek na godzinę.

n Intuicyjna obsługa
n 99 programów
n Zmiana formatu cięcia

do 15 sekund
n Możliwość pracy online

z oklejarką
n Prędkość pracy 900 książek/h

z opcją „multiple book”
n Tryb Stand-by

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Trójnóż stanowi końcowy etap
produkcji książek. Model CMT-330
to proste w obsłude i elastyczne
rozwiązanie. Jego konfiguracja
może być dostosowana do
Twoich mocy produkcyjnych.
Cięcie odbywa się 3 nożami
jednocześnie co gwarantuje
szybką produkcję. Urządzenie
może być również podłączone
online do oklejarki.

IDEALNE DLA
n Książek
n Foto książek
n Katalogów
n Czasopisma
n Instukcji obsługi
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DUPRINTER Dp-U950
POWIELACZ CYFROWY Z PODCIŚNIENIOWYM PODAWANIEM

DP-U950
Obszar zadruku

Usuwanie
cieni przy
kopiowaniu
książek

Ilość matryc

Prędkość
drukowania

z rolki

Duży panel

LCD

Wielokrotny

druk

150

arkuszy/min

Podawanie
z separacjà
powietrznà

Pojemność podajnika
arkuszy

Układanie
z przesunięciem

arkuszy

Układanie z przesunięciem
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OPIS

cEcHY/ZALETY

Model Duplo DP-U950 to jedyny
na świecie cyfrowy Duplikator
z podciśnieniowym podawaniem
papieru. Wyróżnia go bogata
funkcjonalność, posiada duży
podajnik mieszczący 3000 arkuszy
A3, moduł układania z przesunięciem,
komputerowy interfejs oraz pozwala
na skanowanie książek z szyby.

n 600 x 600 dpi
n Wzbogacona jakość druku
n Prędkość 150 stron na minutę
n Bardzo wysoka wydajność
n Pojemny podajnik arkuszy
n Minimalne przestoje
n Podciśnieniowe podawanie
n Mniej zacięć papieru

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
DP-U950 może drukować
na zróżnicowanych mediach
z prędkością 150 stron A3
na minutę. Podobnie jak
w przypadku jednokolorowych
wydruków offsetowych
koszt za kopię spada wraz ze
zwiększającym się nakładem.

IDEALNE DLA
n Kopert i pocztówek
n Drukowania na cienkim,

bezkalkowym papierze
n Papieru firmowego
n Papeterii
n Formularzy
n Ulotek
n Materiałów dla mailingowych
n Książek

DUPRINTER Dp-A120

DUPRINTER Dp-J450

POWIELACZ CYFROWY

POWIELACZ CYFROWY A3 300 x 600 dpi

Obszar zadruku

Ilość matryc

max.

DP-A120

DP-J450

max.

max.

Prędkość

Pojemność podajnika

500 arkuszy

290
x
422

60-90

arkuszy A4/min

300
x
600
dpi

cieni przy
kopiowaniu
książek

druk

120

arkuszy/min

Usuwanie
cieni przy
kopiowaniu
książek

50~200%

9

programów

OPIS

cEcHY/ZALETY

IDEALNE DLA

OPIS

Ekonomiczny w użytkowaniu
powielacz cyfrowy DP-A120
może drukować również
w formacie B4.

n Ekonomiczny
n Kompaktowe wymiary
n Prosty w obsłudze
n Opcjonalne podłączenie

n Gazetek firmowych
n Menu
n Instrukcji obsługi
n Formularzy

Powielacz DP-J450 drukuje
z prędkością 120 arkuszy A3
na minutę w rozdzielczości
300 x 600 dpi. To ekonomiczne
rozwiązanie doskonale
sprawdza się w punktach
reprograficznych, instytucjach
państwowych, szkołach itp.

do komputera
n Niskie zużycie prądu
n Szybki pierwszy wydruk

Wielokrotny
Pojemność podajnika
arkuszy

druk

120

arkuszy

Tryb
pamięci

Prędkość
drukowania

z rolki

Pojemność podajnika

50~200%

arkuszy/min

9

programów

Kopiowanie
od góry

Tryb
pamięci

Prędkość
drukowania

Wielokrotny

Ilość matryc

z rolki

Usuwanie

Obszar zadruku

Obszar zadruku

250
x
350

290
x
422

Kopiowanie
od góry

cEcHY/ZALETY

IDEALNE DLA

n Prędkość drukowania 120 stron

n Formularzy
n Instrukcji obsługi
n Kopert
n Menu
n Papeterii
n Materiałów mailingowych

na minutę
n Pojemność podajnika
1000 arkuszy
n Farby sojowe
n Matryce HDi
n Niskie zużycie energii
n Podłączenie do Pc i Mac
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DUPRINTER Dp-U550/U850
POWIELACZE CYFROWE A3 600 x 600 dpi

Obszar zadruku

Obszar zadruku

Obszar zadruku

Obszar zadruku

Obszar zadruku

Obszar zadruku

Usuwanie

Usuwanie

Oszczędność

cieni przy
DP-U550
kopiowaniu
energii
książek
Obszar zadruku

cieni przy
kopiowaniu
książek

Pojemność podajnika
arkuszy

z rolki

Wielokrotny

druk

LCD

Usuwanie
cieni przy
kopiowaniu
książek

cieni przy
kopiowaniu
arkuszy/min
książek

Oszczędność
Pojemność podajnika
arkuszy

Ilość matryc

LCD

Prędkość
drukowania

arkuszy/min
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energii

Pojemność podajnika
arkuszy

Duży panel

LCD

Edycja obrazu

Duży panel

LCD

Duży panel

druk

druk

Usuwanie
cieni przy
kopiowaniu
książek
arkuszy/min

arkuszy/min

To powielacze cyfrowe wyznaczające
nowy standard w jakości, wydajności
i dbałości o środowisko. Zużywają
dziesiątą część energii zwykłych
kopiarek i pracują z prędkością
do 150 wydruków na minutę.
Możliwość podłączenie USB
do komputerów Mac, PC jak również
kopiowania z szyby – płaski skaner.

Usuwanie
Podgląd
cieni przy
dokumentu
kopiowaniu
na
panelu
książek
LCD

z rolki

cEcHY/ZALETY
n Wysoka rozdzielczość obrazu - HDi
n Wysokiej jakości wydruk
n Pojemność podajnika 1200 arkuszy
n Wysoka wydajność
n Farby sojowe
n Niskie zużycie energii
n Przyjazne dla środowiska
n Podłączenie do Pc i Mac

IDEALNE DLA
n Kopert
n Papieru firmowego
n Papeterii
n Formularzy
n Ulotek
n Materiałów mailingowych
n Pocztówek

Pojemność podajnika
arkuszy

Podgląd
Podgląd
Automatyczne
Duży
panel
dokumentu
dokumentu
wykrywanie
na
napanelu
panelu
formatu
papieru
LCD
LCD

LCD

Podgląd

arkuszy/min
LCD

Prędkość
drukowania

arkuszy/min

Pojemność podajnika
arkuszy

energii

Pojemność podajnika
arkuszy

automatyczne
automatyczne
wykrywanie
wykrywanie
formatu
formatu
papieru
papieru

Duży panel

LCD

Wielokrotny

druk

Automatyczne
wykrywanie
formatu
papieru

Podgląd
dokumentu
na panelu

LCD

Prędkość
drukowania

Wielokrotny

druk

Edycja obrazu

Podgląd
dokumentu
na panelu

arkuszy/min

LCD

Prędkość
drukowania

Wielokrotny
dokumentu
Przyjazny, dotykowy
na panelu
druk interfejs

LCD

Oszczędność

z rolki

Oszczędność

energii

energii
z rolki

Ilość matryc

Ilość matryc

Duży panel
arkuszy/min

druk

Prędkość
drukowania

Wielokrotny

Oszczędność

Ilość matryc
Wielokrotny

LCD

Wielokrotny

OPIS

cieni przy
kopiowaniu
książek

arkuszy

z rolki

Wielokrotny

Prędkość
drukowania

druk

Obszar zadruku

Pojemność podajnika

Ilość matryc

Prędkość
drukowania

z rolki

Duży panel

Oszczędność

z rolki

energii

książek

arkuszy

z rolki

Ilość matryc

Prędkość
drukowania

Usuwanie

Oszczędność
cieni przy
DP-U850
kopiowaniu
energii

Pojemność podajnika

Ilość matryc

Ilość matryc

Duży panel

Oszczędność

energii

Usuwanie

Usuwanie

Automatyczne

wykrywanie
Usuwanie
zużytych matryc
formatu
papieru

Automatyczne
wykrywanie
formatu
papieru

ZBIERACZKA CIERNA DFC-100

Dfc-100
Max. format

Min. format

160 x
140mm
Prędkość
zbierania

4200
4200
zestawów/h

Max. ilość
zbieraczek

Ilość
półek

Tryb
blokowy

50130

Pojemność
półki

DFC-100

Pojemność
układarki

Duży panel

wieże

LCD

Układarka

OPIS

CECHY/ZALETY

10-półkowa zbieraczka
cierna DFC-100 stanowi
niezawodne i efektywne
kosztowo rozwiązanie dla
niewielkich drukarni i punktów
usługowych. Model ten może
być rozbudowany do 20 półek
(2 zbieraczki). Zbieraczka może
być podłączona do agregatu
szyjąco-falcującego DBM-150,
tworząc system do produkcji
broszur.

n Przyjazny dla użytkownika

panel sterujący
n Cierne pobieranie arkuszy
n Zbieranie w stos
lub z przesunięciem
n Detekcja podwójnego
pobrania, pustej półki
i zacięcia papieru
n Prędkość zbierania do 4200
zestawów na godzinę

KORZYŚCI
DLA TWOJEJ FIRMY
Solidna budowa, szybkie
zbieranie oraz łatwość obsługi
- to główne zalety zbieraczki
DFC-100. System ciernego
pobierania doskonale radzi
sobie z arkuszami offsetowymi.
Urządzenie to stanowi ideale
rozwiązanie dla małych drukarni
i punktów usługowych.

IDEALNE DLA
n Broszur
n Programów imprez
n Arkuszy NCR
n Instrukcji obsługi
n Katalogów
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FALCERKA Df-970/980

FALCERKA Df-1200

AUTOMATYCZNA FALCERKA Z PODAWANIEM CIERNYM

AUTOMATYCZNA FALCERKA Z PODAWANIEM PODCIŚNIENIOWYM

Df-970/980

Automatyczna konfiguracja

7

Ilość typów
falcowania

52157

Prędkość

Prędkość

260

arkuszy/min

311 x
457,2mm

74 x
105mm

260

arkuszy/min

Ilość typów
falcowania

6

55230

311 x
457,2mm

120 x
182mm

OPIS

OPIS

Modele DF-980 i DF-970 stanowią obecnie najcichsze i najszybsze kompaktowe rozwiązania
dla składania papieru na rynku. DF-980 wyposażony jest w funkcję optycznego wykrywania
podwójnego podawania, co zapewnia ciągłość całego procesu produkcyjnego.

DF-1200 to podciśnieniowa falcerka skonstruowana dla potrzeb obsługi cyfrowych kolorowych
wydruków. Szybka konfiguracja i programowanie zadań połączona z wysoką jakością
i niezawodnością procesu produkcyjnego.

cEcHY/ZALETY

IDEALNE DLA

cEcHY/ZALETY

IDEALNE DLA

n Automatyczna konfiguracja
n Sześć standardowych

n Listów (falcowanie A4/DL/C5)
n Broszur
n Ulotek
n Faktur
n Formularzy i ankiet
n Kart menu

n Automatyczna konfiguracja
n Podciśnieniowy pas podający
n Obsługa wydruków cyfrowych
n Możliwość falcowania

n Listów (falcowanie A4/DL/C5)
n Broszur
n Materiałów mailingowych
n Spersonalizowanej korespondencji
n Materiałów handlowych
n Kart menu

trybów falcowania
n Do 260 arkuszy na minutę
n Pamięć: do 20 zadań
n Cicha praca
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Df-1200

krzyżowego
n Separacja powietrzna
n Cicha praca

FALCERKA Df-755/777
AUTOMATYCZNA FALCERKA Z PODAWANIEM CIERNYM

Df-755/777

Automatyczna konfiguracja

8

Ilość typów
falcowania

52128

Prędkość

125

arkuszy/min

297 x
432 mm

128 x
182 mm

OPIS

cEcHY/ZALETY

IDEALNE DLA

Modele DF-755 i DF-777
stanowią najbardziej
niezawodne systemy bazowe
do składania papieru na rynku.
DF-777 wyposażony został
w funkcję automatycznej
konfiguracji pozycji złamywania,
co zapewnia szybkość i ciągłość
procesu produkcyjnego.

n Automatyczna konfiguracja
n Sześć standardowych

n Listów
n Broszur
n Ulotek
n Faktur
n Raportów
n Formularzy i ankiet
n Kart menu

trybów falcowania
n Do 125 arkuszy na minutę
n Standardowe składanie

krzyżowe
n Przyjazny w obsłudze

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Kompaktowe falcerki DF-755/777
to idealne rozwiązania dla firm
chcących w profesjonalny sposób
złożyć prywatną dokumentację,
taką jak listy, czy faktury. Proste
w obsłudze modele stanowią w
pełni zautomatyzowane systemy
falcujące. Pozwalają na ciągłą
obsługę urządzenia, bez przerywania
jego pracy nawet w celu odbioru
gotowych arkuszy.
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FASTBACK 20
TERMOBINDOWNICA

fASTBAcK 20
Czas
klejenia

Formaty

20

A4, A5

sek.

36

Max. gramatura
papieru

215

Oprawa
twarda

OPIS

cEcHY/ZALETY

IDEALNE DLA

Fastback 20 umożliwia
tworzenie trwałych,
profesjonalnych publikacji.
Obsługuje prace o objętości
od 10 do 350 stron. Oklejanie
bloku książki trwa dokładnie
20 sekund.

n Oprawa klejona publikacji

n Fotoalbumów
n Raportów
n Ofert
n Instrukcji obsługi
n Książek
n Prezentacji
n Katalogów
n Prac dyplomowych

od 10 do 350 stron
n Personalizacja taśm
n 3 różne szerokości taśm
n Różnorodna kolorystyka
taśm
n Idealnie płasko
otwierane publikacje

KORZYŚcI
DLA TWOJEJ fIRMY
Fastback 20 doskonale nadaje
się zarówno do obsługi
dokumentacji wewnętrznej
firmy (prezentacji, ofert,
raportów), jak i realizacji zleceń
dla zewnętrznych klientów.
Wysoka uniwersalność, łatwość
w obsłudze oraz produktywność
systemu Fastback 20, czyni go
niezastąpionym elementem
wyposażenia każdej firmy.

Personalizowane taśmy

DOSKONAŁOŚĆ ZAPEWNIONA
Poprzez swoje ponad 50 letnie doświadczenie w produkcji sprzętu drukującego
i introligatorskiego firma Duplo w pełni rozumie najistotniejsze i kluczowe wymagania
nowoczesnej drukarni. W niezwykle konkurencyjnej branży, gdzie Klient akceptuje
wyłącznie krótki czas realizacji i dobrą jakość wykończonych wydruków, dlaczego Ty
miałbyś akceptować cokolwiek poza najlepszymi rozwiązaniami od swoich
dostawców?
Produkty naszej firmy charakteryzują się wysoką jakością i możliwością modułowej
rozbudowy wraz ze wzrostem potrzeb naszych Klientów. Firma Duplo dostarcza
na całym świecie tysiącom Klientów sprzęt drukujący i introligatorski. Oferujemy
również wsparcie techniczne i profesjonalny, bezpośredni serwis.
Mając na uwadze rozwój i sukcesy naszych Klientów, dokładamy wszelkich starań,
aby oferowane przez nas produkty stanowiły najbardziej optymalne rozwiązania
spośród gamy dostępnych produktów.
Rozwiązania Duplo skierowane są do drukarni każdego typu. Niezależnie
czy korzystasz z druku offsetowego, czy cyfrowego, obsługujesz niskie czy wysokie
nakłady, posiadamy całą gamę rentownych rozwiązań introligatorskich, które mogą
pomóc Ci w podniesieniu wartości Twojego biznesu.

„POMAGAMY NASZYM KLIENTOM ZMIENIAĆ WYDRUKI
W WARTOŚCIOWE PRODUKTY KOMUNIKACYJNE”

DUPLOINTERNATIONAL
DUPLO INTERNATIONAL LTD.
Duplo International Limited to wiodąca firma w zakresie
rozwoju rozwiązań introligatorskich. Wykorzystując
doskonałą sieć dystrybutorów w całej Europie, Afryce
oraz na Bliskim Wschodzie, dostarczamy każdego
roku tysiącom Klientów szeroką gamę systemów
broszurujących, zbieraczek, oklejarek, bigówek, falcerek,
urządzeń tnąco-bigujących oraz powielaczy cyfrowych.

DUPLO CORPORATION JAPAN
Powstałe w 1952 r. Duplo Japan produkuje
rozwiązania, które dominują na rynku poligraficznym.
Rozwój światowej klasy produktów drukujących
oraz introligatorskich – w tym zbieraczek, urządzeń
broszurujących, oklejarek oraz powielaczy cyfrowych
– sprawił, że marka Duplo stała się powszechnie
synonimem jakości i niezawodności.

DUPLO USA CORPORATION
W 1979 r., powstało w Stanach Zjednoczonych Duplo
USA Corporation obsługujące Amerykę Północną,
Środkową oraz Południową, a także Guam, Wyspy
Karaibskie. W 1998 r. Duplo USA rozszerzyło swój
potencjał w celu obsługi stale rosnącej liczby
Klientów i stworzyło kolejne, światowej klasy centrum
w Suwanee, GA.

Duplo International Limited
Hamm Moor Lane,
Addlestone,
Surrey KT15 2SD, England
Tel. +44 (0) 1932 263 900
Fax +44 (0) 1932 263 901
www.duplointernational.com

Duplo USA Corporation
3050 South Daimler Street,
Santa Ana, California 92705, USA
Tel. + 1-949-752-8222
Fax + 1-949-752-7766
www.duplousa.com

PRODUCTION SITES

Duplo France
Europarc,
2 Allee Des Saules,
F-94000 Creteil, France
Tel. + 33-1-56711490
Fax + 33-1-56711495
www.duplofrance.fr
Duplo Polska
ul. Cyklamenów 1
04 -798 Warszawa, Polska
Tel. + 48-22-845 70 23/26
Fax + 48-22-845 70 27
www.duplopolska.pl

Duplo Taiwan Corporation
8F., Sec. 4, Chung Hsiao E Road,
Taipei 16405, R.C.O.
Tel. + 886-2-2721-2117
Fax + 886-2-271-1669
www.duplo.com.tw
Duplo Manufacturing Corp., Korea Ltd.
ZIP CODE Room N° 1503, Byucksan Digitalvalley II,
481-10 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu,
Seoul-Si, Korea
Tel. + 82-2-2113-1010
Fax + 82-2-2113-1018
www.duplo.co.kr
Duplo Thailand Limited
Duplo Bldg 83/121 Moo 6 Ngamwongwan Rd,
Thungsonghong Laksi,
Bangkok 10210, Thailand
Tel. + 66-2-954-7979
Fax + 66-2-580-7434/66-2-580-7435

Duplo Corporation
1-6 Oyama 4 - Chrome, Sagamihara, Kanagawa, 2
29-1180, Japan
Tel. + 81-42-775-3602
Fax + 81-42-775-3605
www.duplonet.co.jp
Wakayama plant
255-1, Nishiwaki-nakasuji, Naga-cho, Naga-gun,
Wakayama 649-6616
Tel. + 81-736-75-5333
Fax + 81-736-75-4305
Duplo Seiko Corporation
353 Kodai, Kokawa-cho, Naga-gun,
Wakayama 649-6651
Tel. + 81-736-73-6233
Fax + 81-736-73-4993
www.duplo-seiko.co.jp

Duplo Polska Sp. z o.o.
ul. Cyklamenów 1
04-798 Warszawa
Tel. +48 22 845 70 23, fax: +48 22 845 70 27
e-mail: info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

KATALOG PRODUKTÓW

