קטלוג מוצרים
פתרונות מקצה לקצה

חיתוך

חירור

הידוק

למינציה
מכונות דפוס

פרפורציהבספירלים
כריכה
מכונות דפוס
חיתוך
בדבק חם
כריכה
כריכה בספירלים

כריכה בדבק חם

חירור
קיפול

כריכה בדבק חם

חיתוך

פרפורציה למינציה מכונות דפוס

קיפול

כריכה בדבק חם

פרפורציה

חירור

חיתוך

הידוק

פרפורציה כריכה בדבק חם
ביג
למינציה חיתוך
מכונות דפוס ביג כריכה בדבק חם
כריכה בספירלים כריכה בספירלים חירור

קבוצת נוי
קבוצת נוי שמחה להציג לפניכם קשת פתרונות רחבה ואיכותית בעולם הדפוס
והגימור למוצרי נייר.
מזה  28שנים אנחנו בנוי מערכות ובאחותה הצעירה ,נוי פתרונות דפוס ,עמלים
להביא לישראל את חזית הטכנולוגיה בתחום הדפוס והמערכות לגימור נייר.
הבחירה בייצוג של חברות בינלאומיות מצוינות בעלות מוצרים מובילים
ואיכותיים בצד ניהול צוות עובדים מנצח ,מאפשרים לנו לעשות את המקסימום
בהתאמת מוצרים ובמתן שירות מצוין ללקוחותינו.
תמהיל המוצרים אותם אנו מייבאים ומשווקים מאפשר לנו לבנות ביחד איתכם
ועבורכם פתרונות שיענו באופן מלא על הצרכים הפרטניים שלכם.
אנו פועלים במרץ להמשיך ולהתפתח למענכם הן בהיבט המוצרי לטובת
הרחבת הפתרונות והשבחתם והן בהיבט השירותי לטובת הגברת ו/או שימור
שביעות רצונכם.
אני מודה לכם ,לקוחותינו ,על שאתם בוחרים בנו כל יום מחדש ומזמין אתכם
להמשיך ולתת לנו משוב ישיר על מנת שנוכל להתמיד ולהשתפר בשירות
למענכם.
להמשך צמיחה בעתות מאתגרות
ובוודאי בעתות מאפשרות
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גיא נוי
מנכ”ל
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מכונות לכריכה בספירלים פלסטיק

Combinette

Combi S

מכונה משרדית מקצועית ,למשרד גדול,
מכוני צילום ,בתי דפוס ובתי ספר

מכונה משרדית מקצועית ,למשרד גדול,
מכוני צילום ובתי דפוס

> רוחב כריכה מקסימלי  /עד A4
> עובי כריכה מקסימלי  500 /דפים
> עובי ניקוב מקסימלי  25 /דפים
> עבודה בשתי ידיות נפרדות לניקוב וכריכה
> מדיד לקביעת קוטר ספירלה
> משקל  9.2 /ק”ג
> מידות  360/490/90 /מ”מ

> רוחב כריכה מקסימלי  34 /ס”מ
> עובי כריכה מקסימלי  500 /דפים
> עובי ניקוב מקסימלי  25 /דפים
> עבודה בשתי ידיות נפרדות לניקוב וכריכה
> מדיד לקביעת קוטר ספירלה
> אפשרות מלאה לביטול חורים
> עומק ניקוב משתנה
> משקל  9.3 /ק”ג
> מידות  360/490/90 /מ”מ

Combi Comfort

Combi E

מכונה משרדית חשמלית ,המאפשרת
נוחות וקצב עבודה גבוה

מכונה חשמלית מקצועית ,אידיאלית
למשרד גדול ,מכוני צילום ,מוסדות,
כריכיות ,בתי ספר וכיו”ב.

> רוחב כריכה מקסימלי  34 /ס”מ
> עובי כריכה מקסימלי  500 /דפים
> עובי ניקוב מקסימלי  20 /דפים
> מדיד לקביעת קוטר ספירלה
> מערכת ניקוב חשמלית גרמנית
> אפשרות מלאה לביטול חורים
> עומק ניקוב משתנה
> משקל  20.5 /ק”ג
> מידות  360/500/250 /מ”מ

> רוחב כריכה מקסימלי  34 /ס”מ
> עובי כריכה מקסימלי  500 /דפים
> עובי ניקוב מקסימלי  25 /דפים
> מדיד לקביעת קוטר ספירלה
> מערכת ניקוב חשמלית גרמנית חזקה
במיוחד
> אפשרות מלאה לביטול חורים
> עומק ניקוב משתנה
> משקל  36 /ק”ג
> מידות  490/500/250 /מ”מ

אביזרים לכריכה בספירלים פלסטיק

שקפים צבעוניים,
שקפים וכריכות

דף כריכה מקרטון  /דמוי
עור

מגוון רחב של שקפים וכריכות לגימור
החוברת הכרוכה.
שקף /
> בעוביים  0.15 ,0.20 /מ”מ
> בגדלים  ,A4 /קוורטו ,נייר מחשב,
פוליוA3 ,
שקף צבעוני /
> בצבעים  /מט ,כחול ,אדום ,צהוב,
ירוק ומעושן
> בגודל A4 /

> דף כריכה לבן איכותי  250 ,גרם בגודל A4
וA3 -

ספירלים פלסטיק

מתלה לקלסר

מגוון רחב של ספירלים פלסטיק באיכות
גבוהה ,מתוצרת  RENZגרמניה.
גודל  21 / A4טבעות
במגוון של ארבעה צבעים  /שחור ,לבן ,כחול
ואדום
במגוון קטרים ,22 ,19 ,16 ,14 ,12 ,10 ,8 ,6 /
51 ,45 ,38 ,32 ,28 ,25

> מאפשר תיוק החוברת בקלסר
> לספירלה פלסטיק
> לספירלה מתכת  3:1ו2:1 -

כיס דביק

ניילון פס לבן לתיוק
עם חורי ספירלה

ל ,CD -כרטיס ביקור ,ופינתי  15X15ס”מ
לפולדר

> גודל  ,A4עם חורים לכריכה
בספירלים לצורך שמירת מסמכים
> לספירלה פלסטיק
> לספירלה מתכת
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> דמוי עור ,בצבעים  /שחור ,כחול ,אדום ,בז’,
ירוק
> גודל A4 /

כריכה בספירלים פלסטיק לוליינית
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כריכה בספירלה פלסטיק לוליינית מאפשרת פתיחה מלאה  360מעלות .הספירלים מיוצרים מ PVC -ונותנים גמישות ועמידות
גבוהה יותר מספירלה פלסטיק משרדית או מתכת .שיטת הכריכה הלוליינית  Coilהינה הפופולרית ביותר בארה”ב ופופולרית במיוחד
בחברות הייטק,מוסדות ממשלתיים ואוניברסיטאות.

Coilmack ER6

Coilmack EP16

מכונה ידנית מקצועית ,קלה ונוחה לתפעול,
למשרד גדול ,חברות הייטק ,מוסדות
ולדפוס דיגיטלי.

מכונה חשמלית מקצועית ,קלה ונוחה
לתפעול ,למשרד גדול ,חברות הייטק,
מוסדות לדפוס דיגיטלי וכיו”ב.

> רוחב נייר מקסימלי  /עד  33ס”מ
> עובי כריכה מקסימלי  170 /דף ( 80גרם)
> עובי ניקוב מקסימלי  /כ 15 -דף ( 80גרם)
> יחידת השחלה חשמלית
> צבת לחיתוך וכיפוף ספירלה
> אפשרות לביטול חורים
> ניקוב חורים עגולים  /רדיוס  4מ”מ
> עומק ניקוב משתנה
> אשפתון לשבבי נייר
> משקל  16 /ק”ג
> מידות  540/450/290 /מ”מ

> רוחב נייר מקסימלי  33 /ס”מ
> עובי כריכה מקסימלי  170 /דף ( 80גרם)
> עובי ניקוב מקסימלי  /כ 20 -דף ( 80גרם)
> יחידת ניקוב והשחלה חשמלית
> צבת לחיתוך וכיפוף ספירלה
> אפשרות לביטול חורים
> ניקוב חורים עגולים  /רדיוס  4מ”מ
> עומק ניקוב משתנה
> הפעלת הניקוב ע”י דוושה
> משקל  34 /ק”ג
> מידות  410/445/240 /מ”מ

SPB 360

SPB 360 COMFORT

מכונה ידנית מקצועית הכוללת יחידת
השחלה חשמלית ,ניקוב ידני וסכין מובנית
לחיתוך וכיפוף הספירלה
מתוצרת  RENZגרמניה

מכונה חשמלית הכוללת יחידת השחלה
חשמלית ,ניקוב חשמלי וסכין מובנית
לחיתוך וכיפוף הספירלה
מתוצרת  RENZגרמניה

> רוחב נייר מקסימלי  /עד  360מ”מ
> עובי כריכה מקסימלי  170 /דף
( 80-70גרם)
> עובי ניקוב מקסימלי  /כ 20 -דף
> יחידת השחלה חשמלית
> ביטול חורים לגודל  A5ו A4 -
> סכין מובנית לחיתוך וכיפוף הספירלה
> ניקוב חורים אובלים  /רדיוס  4מ”מ
> אשפתון לשבבי נייר
> משקל  18.5 /ק”ג
> מידות  360/490/250 /מ”מ
> ניתנת לשדרוג בתוספת מנוע חשמלי

> רוחב נייר מקסימלי  /עד  360מ”מ
> עובי כריכה מקסימלי  170 /דף
( 80-70גרם)
> יחידת השחלה חשמלית
> עובי ניקוב מקסימלי  /כ 20 -דף
> ביטול חורים לגודל  A5ו A4 -
> סכין מובנית לחיתוך וכיפוף הספירלה
> ניקוב חורים אובלים  /רדיוס  4מ”מ
> הפעלת הניקוב ע”י דוושה
> אשפתון לשבבי נייר
> משקל  32 /ק”ג
> מידות  440/490/250 /מ”מ

כריכה בספירלים פלסטיק לוליינית

QS Interline Systems

ספירלה פלסטיק לוליינית

מערכות מקצועיות לייצור ,השחלה ,וסגירה
של ספירלה פלסטיק לוליינית מתוצרת
 Gatewayקנדה .מערכות מודולריות
לעבודה וייצור של כמויות גדולות .ייצור
הספירלה נעשה מסליל (תוף) וללא שארית
או פחת בתחילה ובסיום העבודה חסכון עד
 50%בעלות הספירלה .המערכת אידיאלית
לכריכיות ,בתי דפוס ,יצרני מחברות ,ויצרנים
המייצאים לשוק האמריקאי.
> קוטר ספירלה  6 / 30מ”מ
אופציה לתוספת עד  50מ”מ
> כיוון מידה והשחלה מהיר
> אפשרות לייצור ספירלה או השחלה בנפרד
> חיתוך אוטומטי בשני צידי הספירלה
> מגוון רחב של צבעים
> קצב עבודה  800 /ספרים בשעה
> אופציה לתוספת יחידת השחלה /
 1400ספרים בשעה

הספירלים מתוצרת  RENZגרמניה ,עשויים
 PVCגמיש.
> גודל  / A4ה 30ס”מ
> צבעים סטנדרטים במלאי /
שחור ,לבן ושקוף
> מגוון רחב של צבעים נוספים  -בהזמנה
100
100
100
100
100
100
100
100

6
8
10
12
14
16
18
20

30
50
70
90
110
130
145
160
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כמות בקופסה קוטר

מס’ דפים
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מכונות לכריכה בספירלים מתכת 3:1

SRW 360

SRW 360 COMFORT

מכונת כריכה מקצועית ידנית .אידיאלית
למשרדים .חברות הייטק ,מכוני צילום,
בתי דפוס ,כריכיות.

מכונת כריכה חשמלית ,למשרדים ומכוני
צילום .פשוטה ונוחה לתפעול ולכריכה.
כולל מנגנון לניקוב וסגירה.

> רוחב כריכה מקסימלי  /עד  36ס”מ
> עובי כריכה מקסימלי  /עד  135דפים
> עובי ניקוב מקסימלי  /עד  22דפים
> אפשרות מלאה לביטול חורים  /כל הסכינים
> עומק ניקוב משתנה
		
> מדיד לקביעת קוטר ספירלה
> מתקן סגירה עד גודל “11/2
> אשפתון לשבבי נייר
> ניתנת לשדרוג למכונה בעלת ניקוב חשמלי
> משקל  15 /ק”ג
> מידות  330/560/180 /מ”מ

> רוחב כריכה מקסימלי  /עד  36ס”מ
> עובי כריכה  135 /דפים
> עובי ניקוב  22 /דפים
> אפשרות מלאה לביטול חורים  /כל הסכינים
> עומק ניקוב משתנה
> מדיד לקביעת קוטר ספירלה
> מתקן סגירה עד גודל “11/2
> אשפתון לשבבי נייר
> דוושה חשמלית להפעלה רגלית או ידנית
> משקל  28.5 /ק”ג
> מידות  430/560/180 /מ”מ

Combi ERW
מכונת כריכה מקצועית חשמלית לכמויות
בינוניות עד גדולות .מתאימה למשרדים
גדולים ,חברות היי-טק ,מכוני צילום ,בתי
דפוס ,כריכיות.
> רוחב כריכה מקסימלי  /עד  34ס”מ 		
> עובי כריכה מקסימלי  135 /דפים
> עובי ניקוב מקסימלי  25 /דפים
> אפשרות מלאה לביטול חורים /כל הסכינים
> מדיד לקביעת קוטר הספירלה.
> עומק ניקוב משתנה
> מתקן סגירה עד “11/4
> אשפתון לשבבי נייר
> דוושה חשמלית להפעלה רגלית או ידנית
> משקל  39 /ק”ג
> מידות  510/540/250 /מ”מ

ECO S 360

ECO 360 COMFORT

מכונת כריכה מקצועית ידנית .אידיאלית
למשרדים .חברות הייטק ,מכוני צילום,
בתי דפוס ,כריכיות ,מוסדות.

מכונת כריכה חשמלית ,למשרדים ומכוני
צילום .פשוטה ונוחה לתפעול ולכריכה.
כולל מנגנון לניקוב וסגירה.

> רוחב כריכה מקסימלי  /עד  36ס”מ
> עובי כריכה מקסימלי  /עד  340דפים
> עובי ניקוב מקסימלי  /עד  25דפים
> אפשרות מלאה לביטול חורים  /כל הסכינים
> עומק ניקוב משתנה
		
> מדיד לקביעת קוטר הספירלה.
		
> מתקן סגירה עד גודל “11/2
> אשפתון לשבבי נייר
> ניתנת לשדרוג למכונה בעלת ניקוב חשמלי
> משקל  15 /ק”ג
> מידות  330/560/180 /מ”מ

> רוחב כריכה מקסימלי  /עד  36ס”מ
> עובי כריכה  340 /דפים
> עובי ניקוב  25 /דפים
> אפשרות מלאה לביטול חורים  /כל הסכינים
> עומק ניקוב משתנה
> מדיד לקביעת קוטר ספירלה
> מתקן סגירה עד גודל “11/2
> אשפתון לשבבי נייר
> דוושה חשמלית להפעלה רגלית או ידנית
> משקל  28.5 /ק”ג
> מידות  430/560/180 /מ”מ

Combi ECO E
מכונת כריכה מקצועית חשמלית לכמויות
בינוניות עד גדולות .מתאימה למשרדים
גדולים ,חברות היי-טק ,מכוני צילום ,בתי
דפוס ,כריכיות.
> רוחב כריכה מקסימלי  /עד  34ס”מ 		
> עובי כריכה מקסימלי  320 /דפים
> עובי ניקוב מקסימלי  27 /דפים
> אפשרות מלאה לביטול חורים /כל הסכינים
> מדיד לקביעת קוטר הספירלה
> עומק ניקוב משתנה
> מתקן סגירה עד “11/4
> אשפתון לשבבי נייר
> דוושה חשמלית להפעלה רגלית או ידנית
> משקל  39 /ק”ג
> מידות  510/540/250 /מ”מ
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מכונות לכריכה בספירלים מתכת 2:1
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מכונות ניקוב ספירלים מתכת

POD

DTP 340 M

DTP 340 A

מכונת ניקוב חשמלית,שולחנית ,מקצועית
עם אביזרי ניקוב מתחלפים .אידיאלית
למכוני צילום ,כריכיות ,בתי דפוס הוצאות
לאור

מכונת ניקוב חצי אוטמטית המבוססת על
דגם  ,DTP 340Mאולם מאפשרת קצב
ניקוב גבוה יותר באופן משמעותי ובמחיר
הגיוני .אידיאלית לבתי דפוס ,מכוני צילום
וכריכיות ,לכמויות בינוניות בזמן מהיר.

> רוחב ניקוב מקסימלי  34 /ס”מ
> עובי ניקוב מקסימלי  35 /דפים
> החלפת אביזר ניקוב ,באופן מהיר מאוד
( 2-1דקות)
> מתאימה לכל סוגי הניקוב
> אפשרות לביטול חורים
> עומק ניקוב משתנה
> קצב ניקוב מקסימלי בשעה  20,000 /דפים
> משקל  31 /ק”ג
> מידות  360/490/250 /מ”מ

> רוחב ניקוב מקסימלי  34 /ס”מ
> עובי ניקוב מקסימלי  35 /דפים
> החלפת אביזר ניקוב ,באופן מהיר מאוד
( 2-1דקות)
> אפשרות לביטול חורים
> עומק ניקוב משתנה
> מסוע הזזת נייר ואיסוף
> קצב ניקוב מקסימלי בשעה  36,000 /דפים
> משקל  52 /ק”ג
> מידות  880/640/380 /מ”מ

Punch 500 ES

Super 700

מכונת ניקוב חשמלית חצי אוטומטית
מאסיבית בעלת קצב ניקוב גבוה עם
אפשרות להחלפת אביזרי ניקוב .אידיאלית
לספרים ,חוברות ,לוחות שנה וכריכה קשה.
מתאימה לבתי דפוס  ,דפוס דיגיטלי
בכמויות גבוהות וכריכיות.

מכונת ניקוב  .Heavy Dutyקצב ניקוב גבוה
ואפשרות נוחה להחלפת אביזרי ניקוב
(שטנץ) .אפשרות לתוספת אביזרי ניקוב
ליצירת פרפורציה ,ביג וחוצצים .מכונה
מאסיבית בעלת הנדסת אנוש מעולה
שמאפשרת עבודה בישיבה/עמידה ע”י
לחיצה על דוושה .מתאימה לכריכיות ,בתי
דפוס ,יצרני לוחות שנה בכמויות גדולות.

> רוחב ניקוב מקסימלי  500 /מ”מ
> רוחב ניקוב מינימלי  10 /מ”מ
> עובי ניקוב מקסימלי  4 /מ”מ כ 40-דפים
> החלפת אביזר ניקוב באופן מהיר וקל /
כ 5-דקות
> מערכת ניקוב ע”י דוושה או מיקרו סוויץ
> אפשרות לביטול חורים
> משקל  152 /ק”ג
> מידות  745/500/480 /מ”מ

> רוחב ניקוב מקסימלי  700 /מ”מ
> רוחב ניקוב מינימלי  60 /מ”מ
> עובי ניקוב  4.5( /מ”מ תלוי בסוג השטנץ)
> החלפת אביזר ניקוב באופן מהיר וקל
> אפשרות לביטול חורים
> עומק ניקוב משתנה
> ניקוב ע”י דוושה מאסיבית
> חשמל תלת פאזי
> משקל  380 /ק”ג
> מידות  900/850/1100 /מ”מ

ECL 360/500/700

AB 500 / 500 HS / 700

מכונת סגירה חשמלית .מתאימה לכריכת
ספירלים מתכת לחוברות ולוחות שנה עם
ובלי מתלה ,לכמויות קטנות עד בינוניות.
הכריכה מתבצעת ע”י השחלת הספירלה
באופן ידני לחוברת וסגירתה באופן חשמלי
במכונה .אידיאלית לכריכיות ,בתי דפוס,
מכוני צילום.

מערכת סגירה חצי אוטומטית לכריכה
בתופים ,סדרת ה AB -הינה מערכת
מאסיבית לעבודה בקצב ובכמויות גבוהות.
אידיאלית לכריכיות ובתי דפוס לייצור
מחברות	,יומנים ,ספרים ולוחות שנה עם
מתלים .הפעלה וכיוונים מהירים ע”י מסך
 Touch Screenמתקדם.

> רוחב סגירה  360 /מ”מ  500 /מ”מ  700 /מ”מ
> עובי סגירה 3/16“ | 11/2“ /
> כיוון מהיר למעבר בין מידות
> מנגנון בטיחות מתקדם להגנת המפעיל
> קצב סגירה מקסימלי  /כ 400 -בשעה

> רוחב כריכה מקסימלי /
דגם  / AB5500 HS | AB5500מ 500מ”מ
דגם  / AB5700מ 700מ”מ
> רוחב כריכה מינימלי  60 /מ”מ
> עובי ספר  /חוברת מקסימלית /
דגם  / AB5500 HS | AB5500מ 23מ”מ
דגם  / AB5700מ 20מ”מ
> מידות סגירה אופציונלי 3/16“ 11/8“ /
> כיוון מידה/סוגר  /כ 15 -דקות
> כיוון מידה ללא שינוי סוגר  /דקה
> מונה לספירת כמות
> קצב עבודה (תלוי בסוג העבודה ובמפעיל) /
דגם  / AB5500 | AB5700עד  1200בשעה
דגם  / AB5500 HSעד  1700בשעה
מידות
משקל
דגם

דגם

משקל

מידות

ECL4360

 29ק"ג

 530x500x230מ"מ

ECL4500

 40ק"ג
 68ק"ג

 530x604x230מ"מ
 530x850x230מ"מ

ECL4700

AB5500

 225ק"ג

 165x156x170ס"מ

AB 500 HS

 240ק"ג
 370ק"ג

 165x156x170ס"מ
 210x120x165ס"מ

AB5700

MOBI 360 / 500
מערכת סגירה חצי אוטומטית .אידיאלית
לכריכת חוברות ,ספרים ,ולוחות שנה
לכמויות גדולות .ה MOBI -ידידותית וקלה
לתפעול ,כיוון מידה מהיר ע”י מסך Touch
 Screenמתקדם .המערכת כוללת 12
מידות לסגירה מ 1/4” - 11/4“ -אפשרות
ל”דילוג”  SKIPלכריכת לוחות שנה עם
מתלה .מערכת  De -Spoolerלעבודה עם
תופים ללא תקלות ותקיעות.
> רוחב כריכה מקסימלי /
דגם  / MOBI5360מ 360מ”מ
דגם  / MOBI5500מ 500מ”מ
> רוחב כריכה מינימלי /
דגם  / MOBI5360מ 52מ”מ
דגם  / MOBI5500מ 50מ”מ
> עובי ספר  /חוברת מקסימלית  26 /מ”מ
> אופציה מתקן מתלים ללוחות שנה
מידות

דגם
MOBI5360

משקל
 360ק"ג

 200x100x170ס"מ

MOBI5500

 440ק"ג

 290x150x200ס"מ
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מכונות מקצועיות לכריכה בספירלים מתכת
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מערכות ניקוב אוטומטיות

AP360

Kugler

מכונת ניקוב אוטומטית תוצרת Renz
גרמניה .אידיאלית למכוני צילום ,כריכיות,
בתי דפוס ,ועבודה בסביבת Print on
.Demand

מכונת הניקוב האוטומטית המהירה
והאמינה בעולם תוצרת  Kuglerגרמניה.
אידיאלית לניקוב ספרים ולוחות שנה
בכמויות גדולות לכריכיות ובתי דפוס.

> גודל ניקוב מקסימלי  360x360 /מ”מ
> גודל ניקוב מינימלי  100x85 /מ”מ
> מערכת כיוון  Set Up /אוטומטית לגודל
			
הנייר הרצוי.
> מבוקרת מחשב עם Touch Screen
> עובי נייר  60-400 /גרם
> קצב ניקוב משתנה  40-100 /לדקה
> מערכת לביטול חורים
> הזנה רציפה לקבלת חומר מנוקב באופן
רציף
> משקל  712 /ק”ג
> מידות  210/80/156 /ס”מ

> גודל ניקוב מקסימלי  500x500 /מ”מ
> גודל ניקוב מינימלי  80x120 /מ”מ
> הזנת נייר רציפה
> מהירות עבודה  /עד  150ניקובים לדקה
> אפשרות להרכבת מגוון רחב של אביזרי
ניקוב לספירלה ,חוצצים ,פרפורציה,
חורי תיוק ,עיגול פינות
> משקל  1150 /ק”ג
> שטח רצפה נדרש  2.60x1.30 /מ’

Inline 750
מערכת אוטומטית הפועלת בטכנולוגיה
המתקדמת ביותר לכריכת ספרים  ,חוברות
ולוחות שנה .אידיאלית לכריכיות ,בתי
דפוס גדולים ולייצור בכמויות ובמהירויות
גבוהות.
> ניקוב וכריכה עד  3200לוחות בשעה
> כיוון ומעבר מהירים במיוחד בין מידות.
> תפעול ע”י לוח  ,Touch Screenנוח וברור
לקריאה ותפעול
> אפשרות לשמירת נתונים בתוכנה לעבודות
חוזרות
> גודל ניקוב וכריכה מקסימלי  750 /מ”מ
> עובי ניקוב מקסימלי  4.5 /מ”מ
> עובי ספר מקסימלי  20 /מ”מ
> קוטר ספירלים ”3/16-“1 /
> עד  50זכרונות
> משקל  4000 /ק”ג
> שטח רצפה נדרש  50-60 /מ”ר

אביזרים לכריכה בספירלים מתכת

צבת ניקוב מתלה
ללוח שנה

מתלים ללוחות שנה

חברת נוי מערכות מספקת  13מידות
של ספירלה  ,Ring Wireבתופים או
חתוך לפי מידה בהזמנת הלקוח.
> ניתן לספק ספירלים בצבעים /
שחור ,לבן ,כסף ,כחול ואדום.
> ניתן לספק צבעים נוספים בהזמנה
מיוחדת
> כל הספירלים הם תוצרת RENZ
גרמניה
גודל

סוג

3/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
11/8
11/4

3:1
3:1
3:1
3:1
3:1
3:1
3:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1

כמות טבעות
בתוף
127,000
87,000
60,000
46,000
31,000
26,000
21,500
10,500
8,000
6,000
4,500
3,100
2,100

> ניתן להזמין את המידות
“ 1/4” - 9/16גם במרווח של 2:1

> מגוון של מתלים ללוחות שנה
בגדלים
ובצבעים שונים
> מתלים שטוחים לסדרת Autobind
באורכים /
 88מ”מ 113 ,מ”מ 158 ,מ”מ,
ו 208-מ”מ
> מתלים מוכנים להשחלה ידנית
באורכים /
 57מ”מ |  80מ”מ |  105מ”מ
 150מ”מ  200 /מ”מ
> בצבעים  /שחור ,לבן וכסף
> ניתן להזמין בהזמנה מיוחדת גדלים
וצבעים נוספים

> מגיעים באריזה מיוחדת
> מגוון רחב של ספירלים מתכת בכל
גודל
> במגוון עשיר של צבעים /
שחור ,לבן ,כסף ,כחול ,אדום
 34ט’ W.P 3:1

גודל כמות בקופסא מתאים לעובי
ספר מ”מ
4.5
100 1/4
6
100 5/16
7.5
100 3/8
9
100 7/16
10.5
100 1/2
12
50 9/16
13.5
50 5/8
 23ט’ W.P 2:1

מתאים לעובי
גודל כמות בקופסא ספר מ”מ
4.5
100 1/4
6
100 5/16
7.5
100 3/8
9
100 7/16
10.5
100 1/2
12
50 9/16
13.5
50 5/8
16
50 3/4
19
50 7/8
22
50
1
25
25 11/8
28
25 11/4
32
25 11/2

 /נוי מערכות |  תכתמ םילריפסב הכירכל םירזיבא13 //

סכין ניקוב למתלה
ללוח שנה ,כולל מיישר
צד ומעגל פינות

> מותאם להרכבה על מכשיר עיגול
פינות
> מתאים ללוחות שנה
> כולל סרגלי מידות

ספירלים מתכת
מתוצרת RENZ
גרמניה

מכונות למינציה במארזים

Easyphoto 330

MY PHOTO

סדרת ה Easyphoto -מאפשרת ציפוי
למינציה עד גודל  .A3אידיאלית לשימוש
אישי ,משרדים,בתי ספר ,גני ילדים...

סדרת ה MY PHOTO -פותחה ופועלת
בטכנולוגית ,הגלילים החמים()Hot Rollers
עד רוחב  A2טכנולוגיה זו מעניקה למכונות
הלמינציה תכונות ייחודיות ויכולת ציפוי
לכל סוגי הנייר ,כולל נייר צילום,ללא בועות
ובאיכות מקסימלית .אידיאלית לבתי ספר,
מוסדות חינוך ,משרדים ,מכוני צילום ,חנויות
צילום...
>  / MYPHOTO 330לציפוי עד רוחב  33ס”מ
>  / MYPHOTO 470לציפוי עד רוחב  47ס”מ
> בקרת חום משתנה
> זמן חימון  6 /דקות
> עובי נייר  80-250 /גרם
> מתג  Reverseלמקרה של תקלה
> מידות  /דגם  / 330מ 500/245/100מ”מ
דגם  650/245/100 / 470מ”מ
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>  / Easyphoto 330לציפוי עד גודל A3

> אפשרות ציפוי חם  /קר
> פשוטה וקלה להפעלה
> אפשרות שחרור הגלילים ע”י כפתור למקרה
של תקיעה
> ציפוי מושלם לתמונות
> אין צורך בקרטון מוביל
> מידות  509/245/97 /מ”מ

IC3301

Photonex Sync325

GHQ 320 PR3

מכונת למינציה במארזים המתאימה
לחנויות ומרכזי צילום ,למשרדי
הייטק ,מביאה לתוצאה מושלמת.
הפעלה ע”י שני מנגנונים נפרדים
(מנוע וחום) לעמידות ואמינות
לאורך זמן.

הפיתוח האחרון של מכונות
הלמינציה אשר משלבת עיצוב,
הנדסת אנוש ואיכויות ציפוי
מעולות .למכונה בקרת מחשב 8
ביט ,תצוגת  LCDומערכת הפעלה
דיגיטלית.

> מצטיינת בהפעלה קלה ונוחות
> ציפוי איכותי ,מקסימלי
ומושלם לכל סוגי הנייר
> רוחב מקסימלי A3 /
> טמפרטורה משתנה  0 - 160מעלות
> עבודה ב 4 -גלילי סיליקון
> עובי ציפוי  /עד  250מיקרון
> אפשרות ללמינציה קרה וחמה
> עובי נייר  80-300גרם
> אפשרות עם או בלי קרטון מוביל
> מידות  492/242/99 /מ”מ

> מצטיינת בהפעלה קלה ונוחות
> אידיאלית למשתמשים מקצועיים
> רוחב ציפוי מקסימלי  325 /מ”מA3 ,
> עובי ציפוי מקסימלי  /עד  3מ”מ
> בקרת חום משתנה
> בקרת מהירות משתנה  /עד 770
מ”מ בדקה
> מתג  Reverseלמקרה של תקלה
> אפשרות ציפוי  /חם ,קר ,טרנספר
ואומניכרום
> טכנולוגית חימום - Hot Rollers /
גלילים חמים
> מידות  274/585/147 /מ”מ

מכונה מקצועית לעבודה בכמויות
גדולות ובאיכות מושלמת מיועדת
לסביבת עבודה כגון בתי דפוס,
דפוס דיגיטלי ולשימוש מאסיבי.
המכונה פועלת בשיטת חימום Hot
 Rollerג 6גלילים .ומגיעה למהירות
של עד  2.5מטר בדקה.
> מצטיינת בהפעלה קלה ונוחות
> רוחב ציפוי מקסמילי  320 /מ”מA3 ,
> עובי ציפוי מקסמילי  /עד  3מ”מ
> עובי למינציה  75-250 /מיקרון
> זמן חימום מהיר  3 /דקות
> בקרת מהירות משתנה  /עד  2.5מטר
בדקה
> מתג  Reveresלמקרה של תקלה
>בקרת חום משתנה  /עד  160מעלות
> אפשרות ציפוי  /חם ,קר ,טרנספר
ואומניכרום
> מידות  510/317/165 /מ”מ

Imagecare 320

Lightlam 355/655

מכונת למינציה שולחנית בגלילים לציפוי
עד רוחב של  305מ”מ .בעלות מינימלית.
מתאימה לבתי ספר ,גני ילדים וחנויות
		
צילום.

מכונות למינציה בגלילים בטכנולוגיית
 .Hot Rollerאידיאלית לשימוש בבתי ספר,
מכוני צילום ,מוסדות וכיו”ב.

> בקרת טמפרטורה משתנה  /עד  130מעלות
> מהירות עבודה קבועה  1 /מ’ בדקה
> רוחב ציפוי מקסימלי  305 /מ”מ
> עובי נייר מקסימלי  80 - 250 /גרם
> עובי ציפוי למינציה  38 - 125 /מיקרון
> זמן חימום  1 /דקות
> מידות  445/367/670 /מ”מ

> בקרת חום  /עד  150מעלות
> בקרת מהירות משתנה  /עד  1.8מ’ בדקה
> עובי ציפוי  25-250 /מיקרון
> עובי נייר  80-350 /גרם
> מאווררים לקירור החומר לאחר ציפוי
> כפתור  Reversלחילוץ חומר תקוע
> סכין חיתוך ביציאה
> זמן חימום  7 /דקות
> רוחב ציפוי מקסימלי
דגם  / 355מעד  355מ”מ
דגם  / 655עד  655מ”מ
> מידות  /דגם  / 355מ 660/470/290מ”מ
דגם  960/470/290 / 655מ”מ

Excelam Plus 355 / 655
+ Stand & Rewinder

Excelam Plus 355 / 655
+ Stand & Rewinder

פיתוח מתקדם אשר נועד לתת פתרון עבור
למינציה צד אחד ,בנוסף לציפוי הלמינציה
הרגיל .אידיאלית לדפוס דיגיטלי  ,חנויות
צילום ובתי דפוס.

אפשרות לעבודה עם גלילי POLYNEX
מקצועיים באורך  2,000מ’  -חסכון בעלות
הלמינציה.

> פועלת בטכנולוגית
Heat shoe Ruthenox Heather

> בקרת טמפ’ נפרדת לגליל העליון והתחתון
 150-0מעלות
> גליל  Rewinderלעבודה בלמינציה קרה
> מתאימה להדבקת והצמדת מגנטים
> פועלת בטכנולוגית Hot Roller
> עובי ציפוי למינציה  25-250 /מיקרון
> עובי נייר  80-350 /גרם
> מאווררים לקירור החומר לאחר הציפוי
> סכין חיתוך ביציאה
> אפשרות ציפוי  /עד  5מ”מ עובי
> מהירות עד  3מ’ בדקה ,בקרה דיגיטלית
> ציפוי  /דגם  / 355מעד רוחב  355מ”מ
דגם  / 655עד רוחב  635מ”מ
> מידות  /דגם  / 355מ 585/450/437מ”מ
דגם  885/450/437 / 655מ”מ
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מכונות למינציה בגלילים
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מכונות למינציה בגלילים

Dolphin 65/80

Surlam 1000S

סדרה של מכונות למינציה בגלילים
באיכות גבוהה ובעלות נמוכה ,הפועלת
בטכנולוגית  .Heat Shoeאידיאלית לבתי
ספר ,מוסדות ,מכוני צילום.

מכונת למינציה מקצועית בגלילים הפועלת
בטכנולוגית  .Heat Shoeאידיאלית למכוני
צילום ,בתי דפוס ,מרכזי שרות.

> בקרת חום משתנה
> בקרת מהירות משתנה  /עד  3מ’ בדקה
> עובי ציפוי מקסימלי  250 /מיקרון
> עובי נייר  80-350 /גרם
> רוחב ציפוי מקסימלי  65 /ס”מ 80 ,ס”מ
> סכין חיתוך ביציאה
> אופציה תוספת מעמד עם גלגלים
> מידות  /דגם  / 65מ 865/513/342מ”מ
דגם  1015/513/342 / 80מ”מ

> בקרת חום משתנה  /עד  150מעלות
> בקרת מהירות משתנה  /עד  6מ’ בדקה
> בקרת מחשב  8בייט
> עבודה בכל סוגי הקורים  77 ,58 ,25 /מ”מ
> עובי ציפוי מקסימלי  /עד  250מיקרון
> עובי נייר  80-350 /גרם
>  3סכיני חיתוך במהלך הציפוי
> סכין חיתוך ביציאה
> אפשרות ניקוי גלילים קלה
> רוחב ציפוי מקסימלי  1040 /מ”מ
> מערכת יישור גלילים
> כולל מעמד על גלגלים
> מידות  1328/570/476 /מ”מ

Excelam Plus 1080 RMS

Sonic A 1100/1400

פיתוח מיוחד לשימוש בפורמט רחב  -עד
 1080מ”מ .פתרון ללמינציה צד אחד ,דו
צדדי ,חמה וקרה .אידיאלית לשימוש למ–
דפיסים בפורמט רחב ,ציפוי מפות ופלוטים
ברמה גבוהה.

מכונת למינציה בגלילים חמה וקרה כולל
הצמדה לקאפה .למינציה דו צדדית או
צד אחד ברמת גימור גבוהה .אידיאלית
לשימוש בפורמט הרחב.

> בקרת טמפ’ נפרדת לגליל העליון והתחתון
 150-0מעלות
> גליל  Rewinderלעבודה עם למינציה קרה
> מתאימה להדבקה והצמדת מגנטים
> פועלת בטכנולוגית Hot Roller
> בקרת מהירות משתנה  /עד  3מ’ בדקה
> עובי ציפוי למינציה  25-250 /מיקרון
> אפשרות ציפוי  /עד  5מ”מ עובי
> עובי נייר  80-350 /גרם
> מאווררים לקירור החומר לאחר הציפוי
> סכין חיתוך ביציאה
> מידות  /מ 1280/450/1200מ”מ

> גלילי סיליקון איכותיים קוטר  80 /מ”מ
> שיטת חימום Hot Roller /
> בקרת מהירות וטמפרטורה משתנות
> ציפוי למינציה  25-250 /מיקרון
> עובי נייר  80-350 /גרם
> ציפוי קאפות ומשטחים שונים  /עד  10מ”מ
> זמן חימום  10 /דקות
> בקרת מהירות משתנה  2 /מ’ בדקה
> רוחב ציפוי מקסימלי
דגם  / 1100Aמעד  1100מ”מ
דגם  / 1400Aמעד  1400מ”מ
> מידות
דגם  / 1100Aמ 1380/570/1160מ”מ
דגם  / 1400Aמ 1680/570/1160מ”מ
> משקל
דגם  / 1100Aמ 225ק”ג
דגם  / 1400Aמ 300ק”ג

מכונות למינציה בפורמט רחב

מכונות למינציה בגלילים חמה וקרה
לתוצאה וגימור איכותי .אידיאלית לשימוש
במכוני צילום והדפסה בפורמט רחב ,יצרני
מתקני תצוגה ,שלטים ,מיסגור ומרכזי
מיפוי.
> גלילי סיליקון חמים קוטר  80 /מ”מ
> שיטת חימום Hot Roller /
> בקרות מהירות וטמפרטורה משתנות
תצוגת LCD
> ציפוי למינציה קר/חם  25-250 /מיקרון
> עובי נייר  80-350 /גרם
> ציפוי על קאפות  /עד  13מ”מ
> בקרת חום נפרדת לגליל עליון ותחתון
> סכין חיתוך ביציאה
>  9זכרונות
> מערכת כיבוי אוטומטית
> מהירות מקסימלית  3 /מטר לדקה
> מידות  /דגם  / 1100מ 1500/710/1250מ”מ
דגם  / 1670מ 2000/710/1250מ”מ

Excellam Swing
RS 1100/1670

ה Swing -הינו דגם משודרג אין צורך
להוריד את המוטות בזמן החלפת חומר.
כמו כן מערכת מתיחה (קלאץ) מתקדמת.

מכונות למינציה קרה ברוחבים שונים.
לעבודה במכוני צילום והדפסה בפורמט
רחב ,שלטים ,וחנויות מסגור .אפשרות
לציפוי צד אחד/שניים .הדבקה והצמדה
למשטחים שונים כגון :קאפה ,PVC ,זכוכית,
אלומיניום.
> מהירות משתנה  /עד  5מ’ בדקה,
(דגם  - 880עד  3מ’ בדקה)
> עובי ציפוי  25-250 /מיקרון
> ציפוי על קאפות  /עד  13מ”מ
> כולל סטנד על גלגלים  /בדגמים RS
> כולל מתקן לאיסוף נייר Rewinder
> אופציה לתוספות  /גלילי הזנה וגלילי איסוף
> אופציה תוספת חימום  /דגם  RS1600בלבד
> מידות  /דגם  / 880Qמ 1120/750/1200מ”מ
דגם  / 1120Qמ 1500/750/1200מ”מ
דגם  / 1400Qמ 1640/750/1200מ”מ
דגם  / 1600Qמ 1840/750/1200מ”מ
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Excelam Q 1100 / 1670 RS

Excelam Cold
880R/1400R/1400RS
1120RS/1600RS

מכונות למינציה בפורמט רחב

Graphicmaster Mini 1600

Graphicate 1600 Swing

מכונת למינציה מקצועית לפורמט רחב.
מיועדת לעבודה בכמויות גדולות ונותנת
מענה לכל האפליקציות שקיימות ב-

מכונת למינציה מקצועית לשימוש בפורמט
רחב המשלבת טכנולוגיות חדשניות.
אידיאלית לשימוש מקצועי במכוני צילום,
יצרני מתקני תצוגה ,שלטים ,מסגור
וזכוכית.
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.Wide Format

> אפשרות לציפוי צד אחד/שניים ,חם/קר
> גלילי סיליקון חמים קוטר  127 /מ”מ
> עובי ציפוי  25-250 /מיקרון
> עובי נייר  80-500 /גרם
> בקרת חום נפרדת לגליל עליון ותחתון  /עד
 150מעלות
> מהירות  /עד  5מ’ בדקה
> רוחב ציפוי מקסימלי  1600 /מ”מ
> עובי ציפוי על קאפה  /עד  25מ”מ
> זמן חימום  25 /דקות
> כולל  / Rewinder 2עליון ותחתון
> שילדת מתכת מאסיבית על גלגלים
> בקרות ותצוגה דיגיטלית LCD
> מידות  /מ 2090/700/1365מ”מ
> משקל  469 /ק”ג

Graphic Master III 1600
מכונת למינציה מקצועית לפורמט רחב.
מיועדת לעבודה בכמויות גדולות ובאיכות
גבוהה ביותר .לכל האפליקציות שקיימות
ב.Wide Format -
> אפשרות למינציה צד אחד/שניים ,חם/קר
> גלילי סיליקון חמים  127 /מ”מ
> גלילי סיליקון קרים  127 /מ”מ
> עובי ציפוי  25-250 /מיקרון
> בקרת חום נפרדת לגליל עליון ותחתון
> מהירות  /עד  6מ’ בדקה
> רוחב ציפוי מקסימלי  1600 /מ”מ
> מערכת לחץ אוויר/פניאומאטית
> כולל  / Rewinder 3מאספים
> בקרת חום ומהירות דיגיטלית
> סכיני חיתוך אורך 3 /
חשמל תלת פאזי
> מידות  /מ 1205/2170/1500מ”מ

> אפשרות למינציה צד אחד/שניים ,חם/קר
> גלילי סיליקון חמים קוטר  100 /מ”מ
> עובי ציפוי  25-250 /מיקרון
> עובי נייר  80-500 /גרם
> בקרת חום נפרדת לגליל עליון ותחתון  /עד
 150מעלות
> מהירות  /עד  5מ’ בדקה
> רוחב ציפוי מקסימלי  1600 /מ”מ
> מוטות בשיטת  Swingלהטענת והחלפת
גלילים קלה
> עובי ציפוי על קאפה  /עד  13מ”מ
> זמן חימום  25 /דקות
> כולל  / Rewinder 2עליון ותחתון
> כולל סטנד מאסיבי על גלגלים
> בקרות ותצוגה דיגיטלית LCD
> מידות  /מ 2030/945/1325מ”מ
> משקל  377 /ק”ג

Protopic I I 540 Fuser

Protopic 540 Duplex

מערכת חצי אוטומטית לציפוי צד אחד/
שניים .מדוייקת ומהירה עד  15מ’ בדקה.
עם גלילי High Glossy Crome Roller
לאיכות למינציה מושלמת אידיאלית
לדפוס הדיגיטלי וליצרני Photo Book

מערכת חצי אוטומטית לציפוי צד אחד/
שניים בו זמנית .מדוייקת ,איכותית,
ומהירה -עד  15מ’ בדקה .עם גלילי
 High Glossy Crome Rolleלאיכות למינציה
מושלמת.

> מהירות מקסימלית  15 /מ’ בדקה
> רוחב נייר מקסימלי  540 /מ”מ
> אורך נייר מקסמילי  800 /מ”מ
> עובי נייר  120-350 /גרם
> מערכת חימום  Infra Redכולל גליל
כרום  /עד  150מעלות
> מערכת לחץ ותלישה פניאומטית
> מערכת קירור
> מערכת הזנה חצי אוטומטית  -הנחה
ללא כיוון
> מערכת חיתוך וגלגול כשהלמינציה
רחבה מהנייר
> שתי סכיני חיתוך אורך
> מערכת ליישור ניירDecurling -
> פרפורטור לתלישת החומר בקלות
> צג דיגיטלי  LCDכולל מונה ו  13זכרונות
>  Rewinderביציאה לאפליקציות מיוחדות
כגון :הלוגרמות ,Spoting, Sleeking ,ורדידי
הטבעה Foil /
> משקל  170 /ק”ג
> מידות  800/2580/670 /מ”מ
> אופציה
מדחס  ,Build Inשקט במיוחד

> מהירות מקסימלית  15 /מ’ בדקה
> רוחב נייר מקסימלי  540 /מ”מ
> אורך נייר מקסימלי  800 /מ”מ
> עובי נייר  120-350 /גרם
> מערכת חימום  Infra Redכולל גליל
כרום  /עד  150מעלות
> מערכת לחץ ותלישה פניאומטית
> מערכת קירור
> מערכת חיתוך ואיסוף כשהלמינציה
רחבה מהנייר
> שתי סכיני חיתוך אורך
> מערכת ליישור ניירDecurling -
> פרפורטור לתלישת החומר בקלות
> צג דיגיטלי  LCDכולל מונה ו13 -
זכרונות
>  Rewinderביציאה לאפליקציות מיוחדות
כגון:
 ,Spoting, Sleekingורדידי הטבעה Foil /
> קומפרסור  Build inשקט במיוחד
> משקל  800 /ק”ג
> מידות  880/158/670 /מ”מ

Surelam Pro HR 540
מערכת חצי אוטומטית ללמינציה צד אחד/
שניים בו זמנית וקפסולציה .ידידותית
וקלה לתפעול ,נותנת מענה למגוון של
עבודות וחומרים כגון  OPPופוליאסטר.
אידיאלית לדפוס הדיגיטלי ובתי דפוס.
לכמויות קטנות עד בינוניות.
> מהירות מקסימלית  7 /מ’ בדקה
> רוחב ציפוי  540 /מ”מ
> עובי ציפוי מקסימלי  25-500 /מיקרון

> עובי נייר  80-350 /גרם
> מערכת חימום Hot Roller
 Infraredעד  150מעלות

> זמן חימום מהיר  7 /דקות
> מערכת ליישור נייר /
Decurling

> מערכת בקרה ותצוגה
דיגיטלית  9 /זכרונות
> מערכת קירור

> מנגנון לצידוד גליל במהלך העבודה
> משקל  95 /ק”ג
> מידות  780/615/555 /מ”מ
> אופציות /
>  Burster 540מערכת חיתוך ותלישה
> מידות  760/615/460 /מ”מ
> קומפרסור שקט
> סטנד על גלגלים
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מכונות למינציה צד אחד

מערכות למינציה אוטומטיות צד אחד

Eurolam III 540

Eurolam III Duplex

מערכת אוטומטית לציפוי למינציה צד
אחד/שניים .ידידותית וקלה לתפעול עם
מערכת הזנה אוטומטית ()Streem Feeder
אוויר ותלישה אוטומטית ,אידיאלית לדפוס
הדיגיטלי ולאופסט .עד גודל חצי גיליון.

מערכת אוטומטית לציפוי למינציה צד
אחד או שניים בו זמנית .ידידותית וקלה
לתפעול מערכת הזנת אוויר וחיתוך
אוטומטית .ה Duplex -חוסכת זמן עבודה
כ 50% -בעבודה דו צדדית ונותנת
פתרון לעבודות יחודיות כגון Sleeking :
ו  .Feusing -אידיאלית לדפוס הדיגיטלי
ולאופסט עד חצי גיליון גדול.

> גודל נייר מקסימלי  540x790 /מ”מ
> גודל נייר מינימלי  210x250 /מ”מ
> עובי נייר  120x350 /גרם
> גובה הזנה  / Feederד 400מ”מ
> מערכת הפעלה ובקרה דיגיטלית /
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Touch Panel

> גליל צילינדר כרום פניאומטי ,לקבלת
תוצאה מושלמת
> מערכת חימום מדוייקת  /עד  150מעלות
> זמן חימום  10 /דקות
> מהירות  /עד  30מ’ בדקה
> מערכת לחץ פניאומטית
> מערכת לצידוד גליל במהלך העבודה
> מערכת ליישור נייר Decurling
>  Rewinderלעבודות ייחודיות כגון :
 FusingוSleeking -
> מערכת קירור
> משקל  600 /ק”ג
> מידות  940/2600/1257 /מ”מ
> אופציה /
יציאת  Joggerאו Stacker

> גודל נייר מקסימלי  540x790 /מ”מ
> גודל נייר מינימלי  210x250 /מ”מ
> עובי נייר  120x350 /גרם
> מערכת הפעלה ובקרה דיגיטלית /
Touch Panel

> גליל צילינדר כרום פניאומטי ,לקבלת
תוצאה מושלמת
> מערכת חימום מדוייקת  /עד  150מעלות
> זמן חימום  10 /דקות
> מהירות  /עד  30מ’ בדקה
> מערכת לצידוד גליל במהלך העבודה
> מערכת לחץ פניאומטית
> מערכת ליישור נייר Decurling
>  Rewinderלעבודות ייחודיות כגון :
 FusingוSleeking -
> מערכת קירור
> משקל  800 /ק”ג
> מידות  800/1580/670 /מ”מ
> אופציה /
יציאת  Joggerאו Stacker

OCTAGON

Pioneer 5000/8000

מערכת תעשייתית לציפוי למינציה צד
אחד/שניים .המערכת תוכננה לכמויות
גדולות במיוחד ,ובמהירות גבוהה.
אידיאלית לבתי דפוס גדולים ומכוני שירות
ללמינציה.

מערכת מקצועית לציפוי למינציה צד
אחד/שניים ( )OPPהכוללת מערכות
אוטומטיות להזנה וחיתוך .הPioneer -
מערכת איכותית ואמינה ,תוכננה לעבודה
בכמויות גדולות בבתי דפוס ומכוני
שירות ללמינציה .ל Pioneer -מערכת
בקרה והפעלה ממוחשבת .מערכת חימום
מדוייקת Induction Heating System -
ייחודית.

> גודל נייר מקסימלי  1050x740 /מ”מ
> גודל נייר מינימלי  250x250 /מ”מ
> עובי נייר  120x480 /מ”מ
> מהירות מקסימלית  /עד  75מ’ בדקה
> מערכת חימום Induction Heating
> צילינדר כרום פניאומטי גדול במיוחד
> זמן חימום מהיר במיוחד  15 /דקות
> אופציה להזנת נייר Heidellberg Feeder
> המערכת כוללת  Stackerביציאה
> מידות  1630/5100/1340 /מ”מ

מכונת קפסולציה

Automatic
Lamination Inline

מערכת למינציה בגלילים ,כולל מזין נייר
אוטומטי וחיתוך ביציאה ,המאפשרת הזנת
נייר ברציפות ,ציפוי וחיתוך לגודל הרצוי.
אידיאלי למרכזי שירות ולעבודה בכמויות
גדולות
> שטח רצפה נדרש  170x350 /מ”מ
> מערכת ממוחשבת  8 /בייט
> בקרת חום משתנה ומבוקרת ע”י מחשב
> בקרת מהירות משתנה ומבוקרת ע”י מחשב

Pioneer 5000
> גודל נייר מקסימלי  500x700 /מ”מ
> גודל נייר מינימלי  210x250 /מ”מ
> מהירות מקסימלית  40 /מ’ לדקה
> צילינדר כרום פניאומטי
> זמן חימום מהיר  10 /דקות
> משקל  1100 /ק”ג
> מידות  1050/3000/1340 /מ”מ
לא כולל יציאה STACKER
> אופציה  STACKER /ביציאה
Pioneer 8000
> גודל נייר מקסימלי  800x1100 /מ”מ
> גודל נייר מינימלי  210x250 /מ”מ
> מהירות מקסימלית  70 /מ’ לדקה
> משקל  2500 /ק”ג
> מידות
מכונה  1540/3100/1517 /מ”מ
 Stackerג 1420/1250/1230 /מ”מ
> המערכת כוללת  Stackerביציאה
> אופציה להזנת נייר Heidellberg Feeder
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מערכות למינציה מקצועיות צד אחד

גלילי למינציה

גלילי למינציה חמה
גלילי Perfex

מט ומבריק
רוחב  /עד  1550מ”מ
עובי  125 ,75 ,38 ,32 /ו 250 -מיקרון

גלילי למינציה חמה מקצועית
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גלילי  ,Light Protectחוסם אור
רוחב  1040 ,880 /ו 1400 -מ”מ
עובי  75,125,262 /מיקרון

גלילי

Super Touch EMBO 60

טקסטורה Sparkler

רוחב  1040 ,880 /ו 1400 -מ”מ
עובי  125 /מיקרון

גלילי למינציה טרמית OPP
רוחב  /עד  1020מ”מ
עובי  /מבריק  25מיקרון ,מט  28מיקרון

גלילי למינציה לדיגיטלי
 Polynex Ultra Bondלציפוי נייר לאחר
הדפסה בדיגיטלי
עובי  /מבריק  40מיקרון ,מט  43מיקרון

גלילי למינציה כסף
Silver PET

לציפוי למינציה לקופסאות
עובי  25 /מיקרון

גלילי למינציה

Silk

ציפוי למינציה במגע משי
אפשרות להדפסה חוזרת על החומר באינדיגו
עובי  36 /מיקרון 43 ,מיקרון

גלילי למינציה קרה
מט ומבריק
רוחב 1270 ,1070 ,910 /ו 1520 -מ”מ
עובי  75 /מיקרון

גלילי

Pronex UV

איכותי במיוחד ,כולל UV

מט ומבריק ו EMBO 60( -טקסטורה
)Sparkler
רוחב  1270 ,1040 /מ”מ ו 1400 -מ”מ
עובי  75 /מיקרון

גלילי

Crystalex

איכותי במיוחד ,רמת שקיפות גבוהה
מט (רמת גימור גבוהה ,אין פגיעה בצבעים
מקוריים) ומבריק
רוחב  1270 ,1040 /ו 1550 -מ”מ
עובי  50 /מיקרון

דבק דו צדדי שקוף
Crystalex 100%

רוחב  1040 /ו 1270 -מ”מ
עובי  25 /מיקרון
הערה  :ניתן להזמין מוצרים וגלילים במידות נוספות שלא בסטנדרט על פי בקשת לקוח.

גלילי למינציה

גלילי למינציה
קור  25מ”מ
רוחב
במ”מ
330
330
330
330
330
635
635
635
635
635
800
800
800
800

אורך
במ’ים
150
150
75
75
50
150
150
100
75
50
150
100
100
50

גלילי למינציה
קור  58מ”מ
רוחב
במ”מ
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1000
1040
1040
1040
1040
1040

אורך
במ’ים
150
100
50
150
150
100
100
50
150
150
100
100
50

PERFEX

סוג

עובי
(מיק’)
32

מבריק

32
75
75
125
32
32
75
75
125
32
75
75
125

מט
מבריק
מט
מבריק
מבריק
מט
מבריק
מט
מבריק
מבריק
מבריק
מט
מבריק

PERFEX

רוחב
במ”מ
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1300
1300
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400
1550
1550
1550
1550
1550

גלילי
סוג

עובי
(מיק’)
32

מבריק

75
125
32
32
75
75
125
32
32
75
75
125

מבריק
מבריק
מבריק
מט
מבריק
מט
מבריק
מבריק
מט
מבריק
מט
מבריק

הערה  :ניתן להזמין מוצרים וגלילים במידות נוספות שלא בסטנדרט על פי בקשת לקוח.

רוחב
במ”מ
305
305
305
305

אורך
במ’ים
300
300
300
150
150
100
50
300
300
300
150
150
300
150
150
50
300
300
150
150
50

סוג

עובי
(מיק’)
32

מבריק

32
38
75
75
125
250
32
32
38
75
75
32
75
75
250
32
32
75
75
250

מט
מבריק
מבריק
מט
מבריק
מבריק
מבריק
מט
מבריק
מבריק
מט
מבריק
מבריק
מט
מבריק
מבריק
מט
מבריק
מט
מבריק

Image Care

אורך
במ’ים
75
50
150
75

סוג

עובי
(מיק’)
75

מבריק

125
38
75

מבריק
מבריק
מט
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גלילי למינציה
קור  77מ”מ

PERFEX

גלילי למינציה

גלילי למינציה מקצועיים
Super Touch / Light Protect
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קור  77ס”מ

גלילים באורך  2,000מ’

רוחב במ”מ

אורך במ’ים

סוג

880

50

Light Protect
262mic

1040

50

Light Protect
262mic

1400

50

Light Protect
262mic

880

50

Super Touch
125mic

1040

50

Super Touch
125mic

1400

50

Super Touch
125mic

פתרונות השבחה להדפסה
דיגיטלית HP INDIGO
מבחר חומרים מיוחדים כגון :הלוגרמות
 /Metallic Foil / Sleeking Foilלמינציית
משי להדפסה ליצירת מגוון רחב של
אפליקציות ייחודיות עם דוגמאות מרהיבות
ומיוחדות .מאושר ע”י HP INDIGO
רוחב מ”מ

אורך מטר סוג
Sleeking Foil

320
320

חומרי למינציה  GMPלציפוי
 POLYNEX-OPPמבריק ומט

1000
1000

מבריק
מט

רוחב במ”מ
225
245
255
290
315
320
330
340
345
345
390
420
430
440
445
460
470
490
495

רוחב במ”מ
560

565
590
620
630
640
650
670
690
695
715
720
880
890
940
990
995
1010
1020

Hologram Sleeking

GH-1 Spectrum / GH-2 Milkway GH-3 Crystal / GH-4
Star / GH-5 Mosaic / GH-6 Spakler / GH-7 Hyper plaid

320

300
Metallic Stamping Foil
כסף ,זהב ,כחול ,ירוק ,אדום ,סגול ,ורוד

320

300
( Silk Mattמשי) להדפסה
למינציה מט משי

320

1000

ULTRA BOND PT
XEROX

320

2000

מט משי אינדיגו

Hologram Polynex Film

GH-1 Spectrum / GH-2 Milkway GH-3 Crystal / GH-4
Star / GH-5 Mosaic / GH-6 Spakler / GH-7 Hyper plaid

320

1000

הערה  :ניתן להזמין מוצרים וגלילים במידות נוספות שלא בסטנדרט על פי בקשת לקוח.

גלילי
מבריק ומט להדפסה דיגיטלית
Polynex Ultra Bond

גלילי למינציה /Ultra Bond PTמתוצרת
 .GMPבמיוחד למדפסות דיגיטליות עם
צבע ונייר קשים לציפוי .מגוון פתרונות
לדגמים שונים של CANON, XEROX,
 HP INDIGOויצרנים נוספים.
רוחב גליל ס”מ אורך הגליל במ’ים
200
315
200
330
1000
315
1000
320
1000
330
1000
345
1000
365
1000
460
1000
485

קור
25
25
77
77
77
77
77
77
77

אביזרים ללמינציה ,תגי שם ותגי עובד
YO-YO

שרוך תליה+קליפס

קליפס לתגיות

בצבעים /
לבן ,כחול ,אדום ושחור

בצבעים /
לבן ,כחול ,אדום ושחור

> לחיבור תעודות לדש
החולצה (לניקוב התעודה
השתמשו בצבת לניקוב תג)

מנשאי תג קשיחים
אנכי  /אופקי

כיס לתג זיהוי +
קליפס סיכה

מגוון מארזים תוצרת

מכשיר לעיגול פינות חשמלי

מכשיר לעיגול פינות

צבת ניקוב לתג

מכשיר חשמלי לעיגול פינות לכמויות גדולות.
מכשיר מאסיבי וחזק עם גוף מתכת ,מאפשר
עבודה מדוייקת ובכמויות גדולות .החלפת
סכין ומעבר מהיר בין מידות .מנגנון הגנה
בטיחותי למניעת פציעות.
> מגוון סכינים ברדיוס |10 |13 |16 /
R 3.5 | 6
> ( DIA 21חוצצים) C15, Thumbcut /
> גובה חיתוך  70מ”מ! כ 700 -דף נייר
( 80גרם)
> אפשרות תוספת סכין ללוח שנה
> אפשרות להפעלה עם דוושה
> מנגנון בטיחות למניעת פציעה של
האצבעות
> כיוון סכין וזווית מהירה וקלה
> סמן צד מתכוונן
> שולחן עבודה  500 / 300 /מ”מ
> אפשרות להוספת מונה
> משקל  51 /ק”ג
> מידות  62/32/44.5 /מ”מ

> מתאים לנייר ,כריכות ,תגים עם למינציה
וספרים
> עובי חיתוך  /עד  10מ”מ
> כולל מגירת אשפה ומגירת
איחסון חלפים
> אופציות  /סכין רדיוס ,3.5
 10 ,6מ”מ
> אופציה  /ערכת חיתוך ללוח שנה

> ניקוב תגי שם או תגי
זהות
> גודל ניקוב  /רוחב  3מ”מ,
אורך  13מ”מ
> עובי ניקוב  PVCעבה 0.8
מ”מ PVC ,דק  1.2מ”מ
> עומק ניקוב מראש התג /
 10-15.2מ”מ
> אשפתון נשלף
> מתקן למיקום התג
המותאם לתגים במגוון
גדלים

> מגוון רחב של גדלים /
מ CC -עד A2
> עובי  50-250 /מיקרון
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GMP
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מכונות לכריכה בדבק חם

Fastbind Secura

Fastbind Elite XT

מכונה ידנית לכריכה בדבק חם (כריכה
עוטפת) .אפשרות לכרוך בכריכה קשה.
פשוטה להפעלה וחסכונית .אידיאלית לדפוס
דיגיטלי ,מוסדות ,בתי דפוס לכמויות קטנות
עד בינוניות.
> עובי ספר  /חוברת מקסימלי  /עד  40מ”מ
(כ  400דף  80גרם)
> רוחב נייר מקסימלי  320 /מ”מ
> גובה נייר מקסימלי  235 /מ”מ
> עובי כריכה מקסימלי  400 /גר’ וכריכה
קשה
> קצב עבודה מקסימלי  /כ 180 -חב’ בשעה
> משקל  28 /ק”ג
> מידות  660/370/430 /מ”מ

ה Elite -הינה דגם משופר של הSecura -
המאפשר פתרון לנייר עבה בכריכת דבק חם.
ההבדל הינו בתוספת מערכת חריצת דפים
 PGOאשר מאפשרת כריכה חזקה יותר.
ניתן לכרוך עד גודל .A3
> עובי ספר  /חוברת מקסימלי  /עד  50מ”מ
(כ  500דף  80גרם)
> רוחב נייר מקסימלי  455 /מ”מ
> גובה נייר מקסימלי  320 /מ”מ
> עובי כריכה מקסימלי  400 /גר’ וכריכה
קשה
> קצב עבודה מקסימלי  /כ 180 -חב’ בשעה
> מערכת כירסום PGO
> משקל  52 /ק”ג
> מידות  890/470/470 /מ”מ

Digital Book Binder

TC/ 5500PUR

מכונה חצי אוטומטית .מצטיינת בהדבקת
חוברות ,ספרים שהודפסו במכונות
דיגיטליות לריצות קצרות ובינוניות.
המכונה בעלת מערכת ייחודית לאוורור
חריצת נייר.

מערכת לכריכה בשיטת דבק  PURהמאפשרת
להגיע לרמת כריכה גבוהה במיוחד גם
לניירות עבים ,כגון כרומו  250גרם וניירות
עם למינציה .אפשרות לכריכה גם בדבק חם
רגיל ( .)EVAאפשרות לפתיחת הספר  /חוברת
של  180מעלות המאפשרת הדפסה מלאה על
הנייר .אידיאלית ליצרני  Photobookספרי
מחזור ,כריכה קשה עם מידע משתנה וכד’.
> גודל נייר מקסימלי  320/300 /מ”מ
> גודל כריכה מקסימלי  330/680 /מ”מ
> עובי ספר  40-2 /מ”מ
> מערכת לדבק צד
> הספק עבודה  /עד  200ספרים בשעה
> אמבטיית דבק ל PUR -ונוספת לדבק צד
> צג הפעלה דיגיטלי
> מערכת סגירה פניאומטית
> כולל קומפרסור  /מדחס ללחץ אוויר
> משקל  285 /ק”ג
> מידות  1300/1540/600 /מ”מ

> מערכת כריכה בדבק חם
> עובי כריכה  /עד  50מ”מ
> רוחב כריכה מקסימלי  320 /מ”מ
> גודל ספר מקסימלי  600/320/מ”מ
> עובי דף כריכה  300-80 /גרם
> קצב עבודה מקסימלי  /עד  300ספרים
בשעה
> מערכת חימום דבק  100 / 190מעלות
> חשמל חד פאזי  220וולט 1.35
> מערכת סגירה פניאומטית
> כולל קומפרסור  /מדחס ללחץ אוויר
> משקל  130 /ק”ג
> מידות  1540/1300/600 /מ”מ

כריכה בסרט  /פוטובוק
Casematic XT / H46 Pro
סדרת ה - Casematic -מכונות ליצירת כריכה קשה
בהתאמה אישית ממגוון חומרים רחב במגוון גדלים.
פתרון אידיאלי לכמויות קטנות עד בינוניות .מתאימה
ליצרני  ,Photobookספרי מחזור ,מידע משתנה כריכיות
וכיו”ב..

דגם

דגם

XT

H46 PRO

רוחב נייר מקסימלי

 750מ”מ

 1080מ”מ

אורך נייר מקסימלי
גודל מקסימלי ספר כרוך
עובי כריכה ( /קרטון) מקסימלי
משקל
מידות

 476מ”מ
 352x455מ”מ
 8מ”מ
 43ק”ג

 530מ”מ
 1040x490מ”מ (פתוח)
 5מ”מ
 45ק”ג

 780/1000/210מ”מ

 684/1130/164מ”מ

Fastback Spliter 41

Fastback Binder 20

מערכת חדישה לחריצת נייר,
המאפשרת הכנת החומר לכריכת
 .Photobookחריצת הדפים יוצרת
מעברים המאפשרים לדבק לחדור
לסיבי הנייר במקום הדבקת הציפוי
החיצוני בלבד.

מכונת כריכה בסרט מבית
 Parkerארה”ב .פשוטה להפעלה
בלחיצת כפתור ,מהירה 13-20
שניות ,נותנת מענה לכריכת
חוברות ,דוחות  ,ספרים עד  350דף.
ב Fastback 20 -ניתן להשתמש
גם בסרטים מיוחדים לכריכת
נייר כרומו עבה ולהגיע לתוצאה
מושלמת .מתאימה לכמויות גדולות
ולכמויות קטנות.

> מאפשרת כריכת נייר כרומו ונייר
 High-Glossבחוזקה
> קלה ופשוטה להפעלה		 .
> כוללת רעדן ליישור הדפים
> התאמה אוטומטית לכריכה בעוביים
שונים
> אזור ההדפסה אינו נפגע
> מאפשרת הדפסה על כל רוחב הדף
> רוחב כריכה מקסימלי A4 /
> משך הפעולה  35 /שניות לספר
> משקל  29.5 /ק”ג
> מידות  572/368/412 /מ”מ

Powis

> מנגנון אוטומטי להזנת הסרט
> מגוון רחב של צבעים/סרטים
> עובי כריכה  10-350 /דף ( 80גרם)
> זמן כריכה  13-20 /שניות
> גודל ספר/חוברת מקסימאלי A4 /
> אפשרות להוציא או להוסיף דפים
> פתיחה שטוחה  180 /מעלות
> זמן חימום ראשוני  3 /דקות
> זיהוי אוטומטי לעובי החוברת והספר
> מערכת קירור אינטגרלית
> משקל  30 /ק”ג
> מידות  600/580/230 /מ”מ

Fstback Hardcover
Guide 25
מסיימת את כריכת אלבום ה-
 Photobookבשניות .מאפשרת
בקלות דיוק בהדבקת הכריכה!
(מיקום המדבקה וקרטון הכריכה
על המכונה).
> גודל כריכה  /עד  ,A4כולל פנורמי
> משקל  3.4 /ק”ג
> מידות  79/527/356 /מ”מ

 /נוי מערכות | קובוטופ  /טרסב הכירכ 27 //

> שולחן תאורה פלורסנטי למיקום מדוייק של המדבקה
> שולחן וואקום הפעלה ע”י דוושה
> יחידת קיפול פינות ומלחציים
> גיליוטינה לחיתוך פינה

מכונות למריחת דבק נוזלי והצמדה

 /נוי מערכות | הדמצהו ילזונ קבד תחירמל תונוכמ 28 //

חברת  Sumbelגרמניה מתמחה בפתרונות להדבקה והצמדה של מגוון רחב של חומרים ודבקים .פתרונות למגנטים ,כריכות בד ,עור,
קרטון ואפליקציות ייחודיות .אפשרות לעבודה עם דבק חם/קר ודבק עצמות.

Herold
500 ,650, 800, 1000

Regent
500 ,650, 800, 1000

> שליטה בכמות הדבק הנמרח
> שרשרת הגנה לגיר ולמנוע
> גלילי פליז למניעת חלודה
> מהירות משתנה עד  21מ’ בדקה
> בקרת חום

> עובי מקסימלי לפתיחת גלילים  /עד  30מ”מ
> שליטה בלחץ הגלילים
> גליל עליון גומי
> גליל תחתון מתכת
> שליטה במהירות עד  21מ’ בדקה

דגם

משקל

מידות

דגם

משקל

מידות

500

 55ק"ג

 800x450מ"מ

500

 48ק"ג

 720x430מ"מ

600
800
1000

 75ק"ג
 95ק"ג
 105ק"ג

 950x450מ"מ
 1100x450מ"מ
 1300x450מ"מ

600
800
1000

 55ק"ג
 63ק"ג
 70ק"ג

 870x430מ"מ
 1020x430מ"מ
 1270x430מ"מ

מערכות ליצירת כריכה קשה חצי אוטומטיות
 GP2הינה החברה המובילה בעולם של מכונות לייצור כריכה קשה ( ,)Case Makeresלתחום עולם הספרים והפוטובוק ,ספרי מחזור
וכל ספר עם כריכה קשה לכמויות בנוניות .המערכות של חברת  GP2ידועות באמינותן ,בדיוק רב ואפס זמן הכנה.)SET UP( .

מערכת לייצור כריכות קשות
 EC3מתוצרת  GP2ארה”ב .המערכת
מיועדת לריצות קצרות ובינוניות ,הפעלה
פשוטה ואמינה ,שינוי מידה אוטומטי.
> קצב עבודה  /עד  180כריכות בשעה
> כיווני מידה אוטומטי
> מסך דיגיטלי Touch Screen
> זמן הכנה Set up- 0 /
> גובה כריכה  100-355 /מ”מ
> רוחב כריכה (ספר פתוח) /
 216-760מ”מ
> רוחב כריכה (דגם / )wide
 216-914מ”מ
> גודל כריכה מינימלי קרטון בודד /
 100X100מ”מ
> עובי כריכה קרטון ביצוע  3.5-1.5 /מ”מ
> רוחב שידרה מקסימלי  6.4-82 /מ”מ
> נקודת לחץ אוויר נדרשת /
2CFM-80PSI
Autocase

> משקל  228 /ק”ג
> מידות  /גובה  117ס”מ
> שטח ריצפה  88X122 /ס”מ

מערכת מיועדת לריצות של עד 300
כריכות בשעה .פשוטה ונוחה להפעלה,
שינוי מידה אוטומטי.
> קצב עבודה  /עד  300כריכות בשעה
> כיווני מידה אוטומטי
> מסך דיגיטלי Touch Screen
> זמן הכנה Set up- 0 /
> גודל כריכה /
גובה |  169-406מ”מ
רוחב |  219-660מ”מ
> עובי כריכה  1.5-3.5 /מ”מ
> עובי שדרה  6-83 /מ”מ
> נקודת לחץ אוויר נדרשת
2CFM-80PSI
> אופציה  /תוספת חיתוך פינות
> אופציה  /חיבור למזין ()Feeder
> משקל  350 /ק”ג
> שטח ריצפה  200X130 /ס”מ

 /נוי מערכות |  תויטמוטוא יצח השק הכירכ תריציל תוכרעמ29 //

Autocase EC-3 /
EC-3 Wide

Autocase SC-2

 /נוי מערכות | תויטמוטוא יצח השק הכירכ תריציל תוכרעמ 30 //

מערכות ליצירת כריכה קשה חצי אוטומטיות

®

Praform - neo

Praleg - neo

מערכת לגימור וסיום של כריכה קשה
הכוללת לחץ וחום ליצירת ביג וסיומת
מושלמים לספר.

מערכת להצמדה וגימור של כריכה קשה
 /הדבקה של הספר אל הכריכה הקשה
מתוצרת  Schmedtגרמניה.

> גובה ספר מקסימלי  520 /מ”מ
> רוחב ספר  120-446 /מ”מ
> עובי ספר  8-100 /מ”מ
> קצב עבודה  /כ 150 -ספרים בשעה
> נקודת אוויר נדרשת Bar 6 /
> נקודת חשמל רגילה 240V / 50 HZ /
> משקל  264 /ק”ג
> שטח ריצפה נדרש  880x810 /מ”מ

> גובה ספר  80-340 /מ”מ
> גובה ספר  /דגם  80-440XLמ”מ
> רוחב ספר  110-450 /מ”מ
> עובי ספר  2-80 /מ”מ
> קצב עבודה  /כ 150 -ספרים בשעה
> שטח ריצפה נדרש  85x85 /ס”מ
> גובה  173 /ס”מ
> נקודת חשמל רגילה V 240-200 /
> נקודת אוויר Bar 6 /
> משקל  185 /ק”ג
> אופציה /
> אביזר למידות קטנות יותר ולכריכה
רכה
> קורא ברקוד

Fastbind Presso
מכשיר לגימור וסיום של כריכה קשה,
הכולל לחץ וחום ,ליצירת ביג וסיומת
מושלמת לספר.
> עובי כריכה מקסימלי  45 /מ”מ
> אורך לחיצה מקסימלי  480 /מ”מ
> אפשרות לשינוי עובי הביג ע”י שינוי
הלחץ Press -
> הספק עבודה  /כ 300 -ספרים בשעה

Docu - Crease 52

Electro Crease 52

בעלת טכנולוגיה חדישה המתגברת על
בעיות הסדקים והשברים הנוצרים עם
קיפול הדף ,גם בהדפסת שטח מלא וכיוון
סיבים הפוך.

מכונה חשמלית חצי אוטומטית מצטיינת
ביצירת ביג מדוייק ע”ג מגוון רב של סוגי
נייר כולל עם למינציה .עם כיוון סיבים
הפוך ובהדפסת שטח וצבע מלא.

> עובי נייר מקסימלי  400 /גר’ כולל למינציה
> עובי נייר מינימלי  80 /גר’
> רוחב נייר מקסימלי  520 /מ”מ
> מרחק מינימלי מקצה הדף לביג  25 /מ”מ
>  2מעצורים לקביעת ביג מדוייק
> משקל  17 /ק”ג
> מידות  750/555/120 /מ”מ

> רוחב נייר מקסימלי  520 /מ”מ
> עובי נייר מקסימלי  400 /גרם כולל למינציה
> עובי נייר מינימלי  80 /גר’ תלוי בסוג הנייר
> מרחק מינימלי מקצה הדף לביג  30 /מ”מ
> מגיעה עם מידות ביג  1.2מ”מ
> הפעלה ע”י דוושה
>  2מעצורים לקביעת ביג מדוייק
> כיוון פשוט ויעיל
> משקל  27.5 /ק”ג
> מידות  780/640/220 /מ”מ

Autocreaser Pro 33

Autocreaser Pro 50

מכונה אוטומטית מהירה ,אמינה ומדוייקת
המצטיינת ביצירת ביג על נייר בהדפסה
דיגיטלית ,המאפשר קיפול ללא שברים גם
בנייר עם כיוון סיבים הפוך ובהדפסות צבע
מלא .קלה לתפעול וידידותית למשתמש.
> גודל נייר מקסימלי  700x300 /מ”מ

מכונה אוטומטית מהירה ,אמינה ומדוייקת
ליצירת ביג על נייר בהדפסה דיגיטלית.
קיפול ללא שברים גם בנייר עם כיוון
סיבים הפוך ובהדפסות צבע מלא .קלה
לתפעול וידידותית למשתמש.
> גודל נייר מקסימלי  700x500 /מ”מ

(אופציה להארכת שולחן  900x300 /מ”מ)
> גודל נייר מינימלי  210x140 /מ”מ
> עובי נייר מקסימלי  0.4 /מ”מ כ 400 -גר’
(כולל למינציה)
> עובי נייר מינימלי  0.11 /מ”מ  110גרם
> הזנת נייר אוויר
> מהירות מקסימלית  8,500 /דף  A4בשעה
> מרחק מינימלי מתחילת הדף  2.5 /מ”מ
> מרחק מינימלי מקצה הדף  35 /מ”מ
> מרחק מינימלי בין ביג לביג  1 /מ”מ
(תלוי בסוג הנייר)
> מקסימום ביג לדף  16 /בכיוון אחד
> כיוון מידה דיגיטלי  /מסך Touch
> ניתן לבצע פרפורצייה  /עד  4סכינים
> המכונה עם גלגלים וניתנת להזזה בקלות
> משקל  121 /ק”ג
> מידות  522/1450/1224 /מ”מ

(אופציה להארכת שולחן  900x500מ”מ)
> גודל נייר מינימלי  210x140 /מ”מ
> עובי נייר מקסימלי  0.4 /מ”מ כ  400גרם
(כולל למינציה)
> עובי נייר מינימלי  0.11 /מ”מ
> הזנת נייר אוויר
> מהירות מקסימלית  8,500 /דף  A4בשעה
> מרחק מינימלי מתחילת הדף  2.5 /מ”מ
> מרחק מינימלי מקצה הדף  35 /מ”מ
> מרחק מינימלי בין ביג לביג  1 /מ”מ (תלוי
בסוג הנייר)
> מקסימום ביג לדף  16 /בכיוון אחד
> כיוון מידה דיגיטלי  /מסך Touch
> ניתן לבצע פרפורציה  /עד  4סכינים
> המכונה עם גלגלים וניתנת להזזה בקלות
> משקל  156 /ק”ג
> מידות  1200/682/1224 /מ”מ

 /נוי מערכות | הייצרופרפו לופיק גיב 31 //

ביג קיפול ופרפורצייה

 /נוי מערכות | הייצרופרפו לופיק גיב 32 //

ביג קיפול ופרפורצייה

Autofold Pro

Digifold Pro

פיתוח מיוחד של חברת  Morganaליחידת
קיפול משולבת שמסוגלת להתחבר לכל
מכונת ביג של כל יצרן או חברה .מאפשרת
קיפול ופרפורצייה בנוסף לביג .המערכת
ניידת על גלגלים ובעלת כוונון גובה
שמאפשר חיבור למכונת ביג קיימת ויכולה
לשמש כיחידה עצמאית.

מערכת משולבת ליצירת ביג ,קיפול
ופרפורצייה .המערכת ייחודית בגלל גודלה
הפיזי הקטן והשילוב בין הזנת נייר באוויר
עם ביג וקיפול .המערכת קלה ופשוטה
לתפעול ,אידיאלית לבתי דפוס ,דפוס
דיגיטלי ומוסדות.
> גודל נייר מקסימלי  700x380 /מ”מ

> גודל נייר מקסימלי  900x385 /מ”מ
> גודל נייר מינימלי  210x140 /מ”מ
> עובי נייר מקסימלי  0.4 /מ”מ כ  400גר’
> עובי נייר מינימלי  0.11 /מ”מ
> מקסימום קיפול בנייר  6( 2 /סוגי קיפול)
> מרחק מינימלי בין קיפול חוזר  70 /מ”מ
> מרחק קיפול מינימלי מתח’ דף  50 /מ”מ
> מרחק קיפול מינימלי מקצה הדף  50 /מ”מ
> מהירות  6240 /קיפולים בשעה ( A4לחצי)
> כיוון מידה דיגיטלי
מסך  Touchללא הגבלת זכרונות
> משקל  128 /ק”ג
> מידות  1700/680/1220 /מ”מ

(אופציה להארכת שולחן  900x385מ”מ)
> גודל נייר מינימלי  210x140 /מ”מ
> עובי נייר מקסימלי  0.4 /מ”מ כ  400גר’
(כולל למינציה)
> עובי נייר מינימלי  0.11 /מ”מ תלוי בסוג נייר
> מקסימום קיפול בנייר  6( 2 /סוגי קיפול)
> מרחק מינימלי בין ביג לביג  40 /מ”מ
> מרחק מינימלי בין קיפול לקיפול  50 /מ”מ
> מינימום אורך קיפול  70 /מ”מ
> מספר ביג מקסימלי בדף 9 /
> מהירות  6000 /דף בשעה ( A4לחצי)
> כיוון מידה דיגיטלי /
מסך  Touchללא הגבלת זכרון
> ניתן לבצע פרפורציה
> משקל  190 /ק”ג
> מידות  2020/680/1265 /מ”מ

Major Folder

Docu Master Pro

מכונה אידיאלית לקיפול ,ביג ופרפורציה.
המכונה תוכננה לכמויות גבוהות עבור
פורמט קטן.
> גודל נייר מקסימלי  684x365 /מ”מ
> גודל נייר מינימלי  148x240 /מ”מ
> עובי נייר מקסימלי  240 /גר’ תלוי בסוג

מערכת מקצועית לקיפול ,ביג ,הידוק
וחיתוך .מערכת משולבת ליצירת חוברות /
קטלוגים .מבצעת קיפול סיכה וחיתוך ,כמו
כן אפשרות להשתמש בכל חלק מהמערכת
בנפרד .המערכת כוללת אופציה לזיהוי
מידע משתנה  JDFואופציה למצלמה
שמזהה נתונים כגון ברקוד.
> גודל נייר מקסימלי  320x460 /מ”מ
> גודל נייר מינימלי  210x140 /מ”מ

הנייר
> עובי נייר מינימלי  56 /גר’
> סוגי קיפול 6 /
> מהירות מקסימלית  27,000 /דפי A4
בשעה
> כמות הזנה  /ב Feeder 500 -דף
> מנגנון זיהוי הזנה כפולה
> מונה דיגיטלי
> משקל  120 /ק”ג
> מידות  1168/493/990 /מ”מ

> עובי כריכה מקסימלי  350 /גר’ תלוי בסוג
נייר
> עובי נייר מינימלי  0.11 /מ”מ
> עובי חוברת מקסימלית  22 /דף של  80גר’
> כיוון מידה דיגיטלי מסך Touch
> מספרי קיפולים 1 /
> עובי חיתוך מקסימלי  25 /מ”מ
> אופציה  /מרבע לגב החוברת
> משקל  399 /ק”ג
> מידות  2700/720/1184 /מ”מ
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ביג קיפול ופרפורצייה
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מערכות להידוק באמצעות סיכות

Enak

Tak 18

מכונת הידוק שולחנית ידנית לכמויות
קטנות עד בינוניות באיכות הידוק גבוהה
ביותר לחומרים שונים ,כגון :נייר ,קרטון,
עור ,טקסטיל וחומרים סינטטיים אידיאלית
למוסדות ,מכוני צילום ,בתי דפוס ,כריכיות
ועוד...

מכונה בעלת מנוע חשמלי חזק ועבודה
עם רגלית .תוכננה במיוחד לעבודה עם
ספרים עבים עד  14מ”מ 140 ,דף אשר
ניתנים לשידוך בקלות ובמהירות פנקסים,
חשבוניות.

> ראש הידוק אחד
> אפשרות הידוק  /עד  170דף 80 ,גר’
> אורך סיכות  6-20 /מ”מ
> סוג סיכות 50 /
> משקל  8 /ק”ג
> מידות  310/380/400 /מ”מ

> מספר ראשי הידוק 1 /
> עובי הידוק מקסימלי  14 /מ”מ,
 140דף ( 80גר’)
> אורך סיכות  18-6 /מ”מ
> סוג סיכה 50 /
> עומק הידוק  30 /מ”מ
> חד פאזי  220 /וולט
> משקל  25 /ק”ג
> מידות  320/340/530 /מ”מ

Rinak / Rinak Due

Multinak S

מכונת הידוק חשמלית לכמויות קטנות
עד בינוניות .אפשרות לקיפול המדף על
מנת לכרוך חוברות .אידיאלית למשרדים,
מוסדות ,ובתי דפוס עם כמויות קטנות.

מכונת הידוק מקצועית לכמויות גדולות.
אפשרות להידוק חוברות מקופלות או
שטוחות עד לעובי  27מ”מ .הנדסת אנוש
מתקדמת המאפשרת מעבר מהיר וקל בין
מידות ומעבר מניקוב חוברות מקופלות
לשטוחות .אידיאלית לבתי דפוס  ,כריכיות,
מוסדות.

> מס’ ראשי הידוק  Rinak /ראש אחד
 Rinak Dueשני ראשים
> הידוק ע”י דוושה
> עובי הידוק מקסימלי  /חוברת  30דף ,שטוח
 40דף
> אורך סיכות  6-8 /מ”מ
> סוג סיכות  RI 26/6, S26/8, 26/6 /אומגה
> גודל חוברת  A4 /מקופל ()A3
> רוחב שולחן Rinak /ע 270 /מ”מ
Rinak Dueע 540 /מ”מ
> משקל Rinak /ע 7.5 /ק”ג
Rinak Dueע 16 /ק”ג
> מידות Rinak /ע 370/270/360 /מ”מ
Rinak Dueע 370/540/360 /מ”מ

> הידוק בעזרת לחיצה על דוושה
>  2ראשי סיכה
> מרחק בין ראשים  155-80 /מ”מ
> עובי ספר  27 /מ”מ 270 ,דף ( 80גר’)
> אורך סיכות  30-6 /מ”מ
> סוג סיכה B50.50 /
> שולחן מתכוונן להידוק ספרים.
> משקל  100 /ק”ג
> מידות  1100/600/530 /מ”מ

מערכות להידוק וקיפול באמצעות סיכות

Foldnak 40

Foldnak 8

> גודל נייר מינימלי  120x210 /מ”מ
> גודל נייר מקסימלי  325x450 /מ”מ
> עובי כריכת חוברת מקסימלי  2.5 /מ”מ
> עובי כריכה רגילה  3 /מ”מ
> כריכת קרטון או נייר עבה
> קצב עבודה מקסימלי  /עד  1500בשעה
>  2ראשי סיכה סטנדרטים
אופציה לשניים נוספים
> סוגי סיכות Ri 26/6X 26/8 26/6 /
		
> אפשרות סיכת לולאה (אומגה)
> כמות סיכות במחסנית 210 /
> מונה
> חד פאזי
> משקל  60 /ק”ג
> מידות  800/600/520 /מ”מ

> גודל נייר מינימלי  150x210 /מ”מ
> גודל נייר מקסימלי  325x450 /מ”מ
> עובי כריכת חוברת מקסימלי  2.5 /מ”מ
> עובי כריכה רגילה  4 /מ”מ
> כריכת קרטון או נייר עבה
> קצב עבודה מקסימלי  /עד  2000בשעה
> כולל סטנד עם גלגלים
>  2ראשי סיכה סטנדרטים
> סוגי סיכות Ri 26/6X 26/8 26/6 /
		
> אפשרות סיכת לולאה (אומגה)
> כמות סיכות במחסנית 210 /
> מסוע יציאה
> אפשרות הידוק סיכה בפינת הספר
> מונה
> ניתן לחבר למגדל איסוף נייר
> חד פאזי
> משקל  109 /ק”ג
> מידות  870/610/1270 /מ”מ

Foldnak Compact
מערכת חצי אוטומטית לקיפול סיכה
וחיתוך בפעולה אחת .המערכת מאפשרת
כריכה והידוק מגוון רחב של סוגי וגודלי
נייר ,כולל אופציה לכריכה פנורמית –
 .Landscapeאפשרות מעבר מהיר וקל בין
מידות וחסכון בשטח ריצפה נדרש 1.05
מ’ לא כולל מסוע יציאה .אידיאלית לבתי
דפוס ,דפוס דיגיטלי ,מוסדות וכד’..
> עובי חוברת מקסימלית  25 /דף ( 80גר’)
> גודל חוברת מינימלי  105x210 /מ”מ
> גודל חוברת מקסימלי  450x325 /מ”מ
> גודל חוברת פנורמית  604x210 /מ”מ
 105x325מ”מ
> קצב עבודה  /עד  2000בשעה
> אפשרות לסיכת לולאה
> ראשי סיכה 2 /
אופציה לשניים נוספים
> משקל  240 /ק”ג
> מידות  680/1030/710 /מ”מ
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מערכות ה Foldnak -הינן מערכות לקיפול והידוק חוברות שמתאימות לעבודה בכמויות גדולות בסביבת בתי דפוס ,מכוני צילום  ,מוסדות
וכדו’ .המערכות מאפשרות עבודה עם סוגי נייר במגוון רחב של גדלים תוך כדי כיוון פשוט ,קל ומהיר .ניתן לכוון את המערכות בפשטות
ולבצע מעבר בין הידוק סיכות רגיל  ,לולאה (סיכות אומגה) ,או בפינת הספר באופן מיידי ובקלות.

מכונות חירור
Citoborma 111
מכונת חירור חשמלית מקצועית עם שולחן
הזזה .מצטיינת בנוחות וקלות בעבודה
ובאיכות של המיכון הגרמני .אידיאלית
לכריכיות ,מכוני צילום ,מוסדות ,בתי
		
דפוס.

>  4חורים  45/64/45 /מ”מ
>  6חורים  19/19/50/19/19 /מ”מ
>  3חורים  108/108 /מ”מ
> גובה חירור מקסימלי  5 /ס”מ
> גודל נייר מקסימלי  250x420 /מ”מ
> מרחק מהקצה  28 /מ”מ
> קוטר חירור  2-9 /מ”מ
> משקל  26 /ק”ג
> מידות  480/470/470 /מ”מ

> שולחן הזזה עם אופציה למיקומים קבועים.
>  2חורים  80 /מ”מ מרחק
>  3חורים  80 /מ”מ מרחק

Citoborma 290
מכונות חירור אוטומטיות מקצועיות לכמויות גדולות.
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Citiborma 290 B Citiborma 290

Citiborma 290 AB

מספר ראשי חירור

2

2

2

גובה חירור מקסימלי
רוחב נייר מקסימלי
עומק ניקוב מקסימלי
קוטר מקדחים
מרחק בין חור למרכז חור
“רגלית”
הפעלה בעזרת ידית
חשמל
משקל
מידות

 60מ”מ
 470מ”מ
 105מ”מ
 2-20מ”מ

 60מ”מ
 470מ”מ
 105מ”מ
 2-20מ”מ

 60מ”מ
 470מ”מ
 105מ”מ
 2-20מ”מ

45-160
 80קבוע
אופציה
אופציה
יש
יש
פאזה  3(1אופציה)
פאזה 1
 69ק”ג
 59ק”ג
 700/640/600מ”מ  730/640/600מ”מ

45-160
יש
יש
 3פאזות
 160ק”ג
 1580/640/600מ”מ

Citoborma 490 Vario

RIMO3

מכונת חירור אוטומטית מקצועית לכמויות
גדולות.

> גודל נייר מקסימלי A3 /

> אפשרות  /עד  6ראשי קידוח
> גובה חירור מקסימלי  60 /מ”מ
> רוחב נייר מקסימלי  460 /מ”מ
> עומק ניקוב מקסימלי מקצה הנייר  270 /מ”מ
> קוטר מקדחים  2-35 /מ”מ
> מרחק בין חור לחור משתנה  19-425 /מ”מ
> מהירות משתנה  2 /מצבים
> קצב קידוח  /כל  3.3שניות
> משקל  265 /ק”ג
> מידות  1390/710/770 /מ”מ

> ניתן לשנות את עוצמת הויברציה של
השולחן
> ניתן לשנות את זוית השולחן
> גובה נייר מקסימלי  60 /מ”מ
> חד פאזי
> אופציה  /סטנד

אביזרי עזר
חוטי הידוק וחוטים לייצור
ספירלה לוליאנית
חברתינו הינה נציגה בלעדית של חברת  Lottersמגרמניה
המייצרת חוטי הידוק בגלילים וחוטים לייצור ספירלה
לוליאנית למחברות וספרים.
החוטים המשווקים על ידינו הינם באיכות הגבוהה ביותר
ומשמשים לתפירת סיכות
עבור עיתונים ,חוברות ,מגזינים ועוד...

עובי חוטים

מספר

עובי במ”מ
1.05
0.90
0.80
0.75
0.70
0.60
0.55
0.50

HD2
HD3
HD15
K35
DL100

משקל בק”ג
2
3
15
45
90
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מספר
19
20
21
22
23
24
25
26

אנו מייבאים את החוטים בתופים

ניתן להזמין גם חוטים שטוחים 0.50X0.80

סיכות

מקדחים

משחיז מקדחים

 5000יחידות בכל הקופסא

ניתן לרכוש מקדחים
 3מ”מ
 3.5מ”מ
 4מ”מ
 4.5מ”מ
 5מ”מ
 5.5מ”מ
 6מ”מ
 6.5מ”מ
 7מ”מ
 8מ”מ
 10מ”מ
 12מ”מ
 15מ”מ

תוצרת  NAGELגרמניה.
להארכת המקדחים ,חסכון גדול
ומניעת בלאי גבוה.

50/6
50/8
S-50/10
S-50/12
S-50/15
S-50/18
S-50/20
S-50/23
S-50/26
S-50/30
24/6
24/10
24/13
24/15
24/18
26/6
26/8

אפשרות לסיכות אומגה
RI26/6

גיליוטינות
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מכונות חיתוך מקצועיות תוצרת  EBAגרמניה .המייצרת גיליוטינות ומגרסות החל משנת  1922ופועלת תחת כל תקני
הבטיחות בינלאומיים המחמירים ביותר .CE, GS, UL

EBA 436M

EBA 436 A + E

גיליוטינה ידנית לחיתוך כל סוגי הנייר
במהירות ובדיוק רב .הנדסת אנוש
מתקדמת ומערכת בטיחות  .SCSאידיאלית
לסביבת עבודה במשרדים ,מוסדות ודפוס,
בכמויות קטנות.

גיליוטינה חשמלית לחיתוך כל סוגי הנייר
במהירות ודיוק רב .הנדסת אנוש מתקדמת
ומערכת בטיחות  .SCSאידיאלית למוסדות,
דפוס דיגיטלי ומשרדים.

> רוחב חיתוך מקסימלי  430 /מ”מ
> עומק חיתוך מינימלי  34 /מ”מ
> עומק חיתוך מקסימלי  435 /מ”מ
> גובה חיתוך מקסימלי  40 /מ”מ
( 400דף  80גר’)
> עומק שולחן קידמי  230 /מ”מ
>  PRESSמלחציים ידני
> מגן בטיחות שקוף ומערכת הגנה SCS
> סכין חיתוך גרמנית Solingen -
> כיוון והחלפת סכין מהירה ובטוחה
> אופציה מעמד מתכת מאסיבי
> משקל  54 /ק”ג כולל מעמד
> מידות  880/880/1090 /מ”מ כולל מעמד

> רוחב חיתוך מקסימלי  430 /מ”מ
> עומק חיתוך מינימלי  35 /מ”מ
> עומק חיתוך מקסימלי  435 /מ”מ
> גובה חיתוך מקסימלי  40 /מ”מ
( 400דף  80גר’)
> עומק שולחן קידמי  230 /מ”מ
> ( PRESSמלחציים) /
דגם  Aאוטומטי
דגם  Bידני
> פס אור לזיהוי ודיוק בחיתוך
> תצוגה דיגיטלית למדידת החיתוך
> מגן בטיחות שקוף ומערכת הגנה SCS
> סכין חיתוך גרמנית Solingen
> כיוון והחלפת סכין מהירה ובטוחה
> כולל מעמד מתכת מאסיבי
> משקל  54 /ק”ג כולל מעמד
> מידות  640/880/1055 /מ”מ כולל מעמד

EBA 485 EP

EBA 551- 06LT

גיליוטינה חשמלית ממוחשבת בעלת הידוק
נייר אוטומטי .פס אור  LEDחזק במיוחד,
וצג מחשב עד  99זכרונות .מערכת בטיחות
מתקדמת  ,SCSכמות חיתוך עד  800דף!
אידיאלית לדפוס הדיגיטלי ,מוסדות ,ומכוני
צילום.

גיליוטינה חשמלית מקצועית עם מערכת
חיתוך ומהדק נייר הידראולי ,מבנה פלדה
המבטיח דיוק מעולה אמינות ועמידות
לאורך שנים .ניתן לבחור בחיתוך ידני ,חצי
אוטומטי או ע”י תכנות מראש.

> רוחב חיתוך מקסימלי  475 /מ”מ
> עומק חיתוך מינימלי  35 /מ”מ
> עומק חיתוך מקסימלי  450 /מ”מ
> גובה חיתוך מקסימלי /
 80מ”מ ( 800דף  80גר’)
> עומק שולחן קידמי  340 /מ”מ
> מערכת מחשב  99 /זכרונות וStep 99 -
> ( PRESSמלחציים) אוטומטי
> פס אור  LEDחזק לזיהוי ודיוק בחיתוך
> מערכת הגנה SCS
> סכין חיתוך גרמנית Solingen
> כיוון והחלפת סכין מהירה ובטוחה
> כולל מעמד מתכת מאסיבי
> משקל  215 /ק”ג כולל מעמד
> מידות  755/970/1230 /מ”מ כולל מעמד

> רוחב חיתוך מקסימלי  550 /מ”מ
> עומק חיתוך מינימלי  32 /מ”מ
> עובי חיתוך מקסימלי  95 /מ”מ
> עומק שולחן אחורי  570 /מ”מ
> רוחב שולחן קידמי  460 /מ”מ
>  99תכניות מחשב ב 99 -צעדים
> סכין  HHSגרמנית
> מערכת הגנה בטיחותית ע”י עיניים
אלקטרוניות
> קו אור לזיהוי מקום החיתוך
> תצוגה דיגיטלית למידת הנייר
> החלפת סכין קלה ובטוחה
> אופציה לשולחן אויר ,ושולחנות צד
> משקל  350 /ק”ג
> מידות  1070/1400/1370 /מ”מ
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גיליוטינות

חיתוך כרטיסים ,ביג ,פרפורציה
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מערכות אוטומטיות למתן מענה מהיר ומדוייק של חיתוך :כרטיסי ביקור ,גלויות ,כרטיסי ברכה ,תפריטים ...כולל פתרונות
לביג ופרפורציה .המערכות הינן מבית  UCHIDAיפן ומצטיינות בגימור מהיר ,אמינות ודיוק.

BC - 10

Versatrim

מכונה אוטומטית שולחנית לחיתוך כרטיסי
ביקור בגודל  .A4 / Letterאידיאלית
לשימוש בדפוס הדיגיטלי  ,בתי דפוס
קטנים ,ארגונים גדולים ומוסדות.

דגם מתקדם של ה .BC-10 -אפשרות
לחיתוך כרטיסי ביקור ,כרטיסי ברכה,
גלויות ותפריטים .אידיאלית לדפוס
הדיגיטלי ,בתי דפוס ,מוסדות וארגונים
גדולים .המכונה מגיעה עם שלוש יחידות
חיתוך לכרטיסים ,גלויות וחיתוך אמצע.

> גודל נייר A4 / Letter /
> עובי נייר  300-110 /גר’
> מהירות  10 /דפים בדקה ( 100כרטיסים)
> כמות נייר בקסטת הזנה  50 /דף של  200גר’
> דיוק בחיתוך /
סטייה עד  0.1מ”מ בחיתוך צד אחד
עד  0.18מ”מ בחיתוך דו צדדי
> אופציה לתוספת יחידת ביג ויחידת פרפורצייה
> ידידותית למשתמש וקלה לתפעול
> משקל  21 /ק”ג
> מידות  428/325/585 /מ”מ

> גודל נייר A4 / Letter /
> עובי נייר  300-110 /גר’ ,כולל למינציה
> מהירות  100 /כרטיסים ב 78 -שניות
> כמות נייר בקסטת הזנה  50 /דף של  200גר’
> דיוק בחיתוך  /עד  0.15מ”מ בסטייה
> מונה דיגיטלי
> מערכת לזיהוי הזנה כפולה
> אפשרות לקריאת צלבים /
סימון לתיקון סטייה
> אופציה לתוספת יחידת ביג ויחידת פרפורצייה
> ידידותית וקלה לתפעול
> משקל  24 /ק”ג
> מידות  430/300/645 /מ”מ

Aerocut

Aerocut Quaro

מערכת אוטומטית לחיתוך כרטיסי ביקור,
קטלוגים ,גלויות ,כרטיסי ברכה והזמנות.
המערכת מאפשרת ביג וחיתוך במעבר
אחד .אפשרות לפרפורצייה .חיסכון עצום
בזמן מול חיתוך בגיליוטינה .אידיאלית
לבתי דפוס  ,דפוס דיגיטלי ,מוסדות
ואירגונים גדולים.

מערכת אוטומטית לחיתוך ,ביג ופרפורצייה
עם אפשרות חיבור למחשב לעריכת
קבצים וקבלת פקודה ישירות מהמחשב.
מהירה מאוד מדוייקת ואמינה .אידיאלית
לעבודה בכמויות גדולות לבתי דפוס ,דפוס
דיגיטלי ומוסדות.

> גודל נייר מקסימלי  365x520 /מ”מ
> גודל נייר מינימלי  210x210 /מ”מ
> עובי נייר  350-120 /גרם כולל למינציה
> מהירות  6 /דפי  A3 SRבדקה
> מסך  Touchמידות וזכרונות ()78
> כיוון מידות אוטומטי
> גודל חיתוך מינימלי  50x55 /מ”מ
> כמות הזנה ב Feeder -אוויר  60 /מ”מ
> מערכת לקריאת צלבים ומניעת סטייה בחיתוך
> כולל יחידת פרפורצייה
> כולל ביג איכותי Crease /
> משקל  180 /ק”ג
> מידות  714/1500/1720 /מ”מ

> גודל נייר מקסימלי  365x520 /מ”מ
> גודל נייר מינימלי  210x210 /מ”מ
> עובי נייר  350-120 /גרם כולל למינציה
> מהירות  8 /דפי  A3 SRבדקה (חיתוך
כרטיסים)
מסך  Touchצבעוני  5אינץ’
כיוון מידה אוטומטי
 263תכניות ו  90 -זכרונות
> גודל חיתוך מינימלי  50x55 /מ”מ
> כמות הזנה ב Feeder -אוויר  100 /מ”מ
זיהוי הזנה כפולה
> מערכת למניעת סטייה בחיתוך
> כולל סכין ביג  Crease /ויחידת פרפורצייה
אופציה  2 /גלגלות ביג  /לאורך הנייר ,סה”כ 3
 50/60/70מ”מ פרפורציית / Cress
חיבור למחשב PC
> משקל  205 /ק”ג
> מידות  800/1090/910 /מ”מ
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חיתוך כרטיסים ,ביג ,פרפורציה

גיליוטינות טרימרים וחיתוך קאפה
מגוון פתרונות רחב מתוצרת  NEOLTאיטליה לחיתוך נייר ,למינציה ,קאפה ,קאנבס ומגוון רחב של חומרים לפורמט רחב.

טרימרים חשמליים מקצועיים
דגם
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Electro Trim 150

עובי
רוחב
חיתוך
חיתוך
 150ס”מ  0.8ס”מ

Electro Trim 200

 200ס”מ  0.8ס”מ

 145 Electro Power Trimס”מ  1.8ס”מ
Plus 145

 165 Electro Power Trimס”מ  1.8ס”מ
Plus 165

 210 Electro Power Trimס”מ  1.8ס”מ
Plus 210

 250 Electro Power Trimס”מ  1.8ס”מ
Plus 250

טרימרים ידניים מקצועיים

הערות

דגם

סטנד+אשפתון
+תאורה
סטנד+אשפתון
+תאורה
סטנד+אשפתון
+תאורה
סטנד+אשפתון
+תאורה
סטנד+אשפתון
+תאורה
סטנד+אשפתון
+תאורה

Manual Trim 150

הערות

עובי
רוחב
חיתוך
חיתוך
 150ס”מ  0.8ס”מ סטנד+אשפתון

 200ס”מ  0.8ס”מ סטנד+אשפתון
Manual Trim 200
 145 Power Trim Plus 145ס”מ  2.2ס”מ סטנד+אשפתון
 165 Power Trim Plus 165ס”מ  2.2ס”מ סטנד+אשפתון
 210 Power Trim Plus 210ס”מ  2.2ס”מ סטנד+אשפתון
 250 Power Trim Plus 250ס”מ  2.2ס”מ סטנד+אשפתון

חותכי קאפות

Vertical Foam
trim 160 Plus

Light foam trim
105

Desk Trim
50/100

> אורך חיתוך מקסימלי  160 /ס”מ
> עובי חיתוך מקסימלי  30 /מ”מ
> הנדסת אנוש טובה ,מאפשרת
נוחות וקצב עבודה גבוה
> שני ראשי חיתוך /
 10מ”מ  30 /מ”מ
> סכין פלדה כפולה נשלפת
> משקל  66 /ק”ג
> שטח ריצפה נדרש /
אורך  227 /ס”מ
רוחב  154 /ס”מ

> אורך מקסימלי  105 /ס”מ
> עובי חיתוך מקסימלי  15 /מ”מ
> אופציה  /סטנד  /מעמד שולחני
> משקל  19 /ק”ג כולל סטנד
> שטח ריצפה נדרש /
אורך  200 /ס”מ
רוחב  310 /ס”מ

טרימר מקצועי לחיתוך נייר /
למינציה עד עובי  0.8מ”מ
> רוחב חיתוך  50 /ו 100 -ס”מ

גיליוטינות לחוצצים
פתרונות לחיתוך ויצירת חוצצים מבית  Onglematicצרפת אשר מאפשרות למשתמש ליצור חוצצים להפרדה על פי צורך תוך בחירה של
גודל ומידת הנייר תוך שמירה על חלוקה שווה .מגוון דגמים ידני וחשמלי לכמויות קטנות ובינוניות.

> כיוון מידה וחיתוך ידני
> כמות חוצצים  2-12 /או עד  24אלפון
> כמות דפים בחיתוך אחד  10-15 /דף 80
גרם
> אורך נייר מקסימלי  297 /מ”מA4 ,
> סכין חיתוך קבועה פינה עגולה
> משקל  6 /ק”ג
> מידות  300/580/300 /מ”מ

גיליוטינות חשמליות לחוצצים
דגם
O6P+

מספר חוצצים עובי חיתוך גודל חוצץ משתנה מלחץ אוטומטי כמות חיתוך (נייר  80גרם) מידה ומשקל
20-25
עד  320מ”מ +
2-31
 370/360/680מ”מ

O6+GP

2-31

עד  320מ”מ +

07P

2-31

עד  320מ”מ +

07P+GP

2-31

עד  320מ”מ +

+

35-40
20-25

+

35-40

 25ק”ג
 370/360/680מ”מ
 40ק”ג
 420/520/700מ”מ
 45ק”ג
 420/520/700מ”מ
 55ק”ג
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Onglematic 3

גלילים לגרפיקה מסחרית ושילוט
חברת נוי מערכות הינה מפיץ מורשה ובלעדי של חברת 3M
לענפי השילוט ולתחום הגרפיקה המסחרית (ונילים ולמינציה)
לישומי פנים וחוץ .פתרונות ברמה הגבוהה ביותר ליישומים
מיוחדים כגון עיטוף ופרסום של רכבים,מטוסים ,רכבות
,כלי שייט,מדבקות רצפה וכביש ,הדבקה ישירה על קירות
ומשטחים בעייתיים  ,חלונות ראווה,זכוכיות ,למינציות קרות
איכותיות בפורמט רחב .אנו משתדלים להחזיק מלאי גדול
ואיכותי מתוך מגוון החומרים העצום של , 3Mכמו כן נעזרים
במיטב המומחים של  3Mעל מנת לספק פתרונות מקצועיים
ואמינים.

מדבקות לדפוס וגרפיקה
מדבקות המיועדות להדפסה דיגיטלית או
הדפסת  .UVמגוון רחב של מדבקות לבנות
או שקופות בגימור מבריק או מט .מדבקות
אלו משמשות למיתוג ופרסום על גבי קירות,
רכבים ,כלי שיט ,מדרכות משאיות ,אוטובוסים,
שלטים בפנים או בחוץ .במדבקות אלו
משולבות טכנולוגיות חדשניות המאפשרות
יישום קל ונוח ללא בועות אוויר)Comply(.

 /נוי מערכות | טולישו תירחסמ הקיפרגל םילילג 44 //

מדבקות צבעוניות אטומות
מדבקות אשר תוכננו בצורה אופטימאלית
לחיתוך אלקטרוני של אותיות ,מספרים וצורות
אחרות.

מדבקות צבעוניות אטומות
באיכות Cast
מדבקות אשר תוכננו בצורה אופטימאלית
לחיתוך אלקטרוני של אותיות ,מספרים וצורות
אחרות .ניתן להשתמש בהם לעיטוף מלא או
חלקי של רכבים ומשאיות או בהדבקה על
משטחים גמישים ליצירת אפקטים ייחודיים.
במדבקות אלו משולבות טכנולוגיות חדשניות
המאפשרות יישום קל ונוח ללא בועות אוויר.

מדבקות צבעוניות מעבירות אור

מדבקות

Light Management

פתרונות ייחודים לקופסאות תאורה .מוצרים
אלו עוזרים לשדרג את נראות השלטים וכמו
כן מציעים דרכים חדשות לעיצוב שלטים
מוארים.

מדבקות אלו תוכננו לשימוש בשלטים מוארים
על גבי משטחים קשיחים או גמישים .שימוש
במדבקות אלו בשילוב עם מדבקות ייעודיות
לקופסאות תאורה מאפשרות יצירת אפקטים
גרפיים מיוחדים.

מדבקות ייעודיות
לקופסאות תאורה
משפחת מוצרים המיועדת לשימוש בתוך
קופסאות תאורה .מוצרים אלו מאפשרים פיזור
אחיד של האור ,הגברת התאורה וכן יצירת
אפקטים ויזואליים ייחודיים.

כלים ואביזרים
מגוון של מוצרים משלימים לעבודה נוחה
וקלה עם מדבקות  .3Mהחל בגלגלות ייעודיות,
מברשות ייעודיות להדבקת מדבקות על
משאיות ועוד.

גלילים לגרפיקה מסחרית ושילוט

נצל את היתרון הטמון בסוג הפרסום הנמצא
במגמת עלייה – פרסום על כלי רכב (מדיה
ניידת) ,כך תוכל להגיע לקהל רחב יותר,
להשיג פרסום רב השפעה ,לחזק את זהות
המותג ולשפר את תדמיתו .אמור מה ברצונך
לעטוף ,ואני נדאג לכל השאר.חברת 3M
מחויבת לפתרונות חדשניים שלא תמצא בשום
מקום אחר .אנו מציעים את הטכנולוגיות
המתקדמות ביותר וקו המוצרים המקיף ביותר
לעיטוף כלי רכב ,וציי רכב – תוכל להינות
החל ממוצרים מתקדמים ליישומים ומורכבים,
עקביות מוצר עולמית ,וכלה בגמישות
שבשילוב עיטופי רכב לטווח ארוך עם גרפיקה
חלקית לטווח בינוני לדרכים חדשות לשיווק
ולהתאמה אישית.

תן למותג שלך לבלוט עם פתרונות התאורה
המובנים של  3M . 3Mמציגה פתרונות תאורה
המשלבים חיסכון באנרגיה ,בולטות ורב
תכליתיות.
> סל מוצרים רחב ביותר
> מאפשר שלטים דקים ורב תכליתיים
> מעניק תאורה בהירה ואחידה
> פתרונות תאורה חסכוניים באנרגיה וירוקים
> קל לשימוש
> יעיל וחסכוני

חומרי הגנה על גרפיקה
 3Mמציעה למינציות לשימושים מגוונים
כגון הגנה מפני פגיעה של קרינת  ,UVשיפור
עמידות  ,מדבקות להגנה מפני גרפיטי ,הגנה
פיזית מפני ונדליזם ושריטות או שינוי הברק
של הגרפיקה .חשוב לבדוק במפרט הטכני
לגבי ההתאמות לכל מידה.

פתרונות
לעיצוב אדריכלי
מוצרים בגימור אדריכלי אשר מציעים דרך
חדשה לתקשורת ולאמירה אישית בעיצוב
חללים .פתרונות אלו מתאימים הן לפרוייקטים
חדשים והן לפרוייקטים של חידוש ושיפוץ.

חומרי הגנה על גרפיקה
נקודת הממשק שלך עם הלקוח הופכת
תוך דקות לסביבה צבעונית ,מסבירת פנים
ושיווקית .שימוש בפלטפורמות קיימות כגון:
ריצפה ,קיר או בניין מאפשר לך לתקשר עם
קהל היעד שלך במהירות וביעילות,
באמצעות הפתרונות החדשניים של חברת .3M
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צי רכב ,רכבי הובלה ,סדנאות
לעיטוף ,כלי שייט ומטוסים

שלטים מוארים

מכונות קיפול ועיטוף בדבק לחץ
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מגוון מערכות לקיפול ועיטוף בדבק לחץ ליצירה והפקת מעטפות  /מעטפיות מתוצרת  WELLTECקוריאה .פתרון אידיאלי להפקת
תלושי שכר ,חשבוניות ,קבלות ודואר פרסומי .מתאימה למשרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ועיריות ,חברות ביטוח ,בנקים ,ארגונים
גדולים ומשרדים קטנים.

Officemate 2D

Officemate 3D

פתרון אידיאלי למשרדים קטנים עד
בינוניים .שקטה יותר ממדפסת לייזר.

דגם מתקדם לסביבת עבודה משרדית,
שקטה במיוחד .אידיאלית לכמויות בינוניות
וקטנות.

> קצב עבודה  2000 /טפסים בשעה
> גודל נייר A4 / Letter / Legal /
> מחסנית הזנה  150 /דף
> עובי נייר  120-60 /גרם
> סוגי קיפול Uneven Z.V.Z Double /
> אופציה לתוספת קסטה Unevenc / c /
> רמת רעש  /פחות מ45Db -
> משקל  22 /ק”ג
> מידות  390/280/320 /מ”מ

MF 3000 D
מערכת לעבודה בחיבור ישיר למדפסת
( )Inlineלכמויות קטנות עד בינוניות.
מתאימה לעבודה במשרדים ואירגונים
קטנים .מתאימה לעבודה עם מגוון רחב של
יצרני מדפסות לייזר.
> קצב עבודה  /עד  3180טפסים בשעה
(תלוי במדפסות)
> גודל נייר  /אורך עד Legal
רוחב עד  235מ”מ
> מחסנית הזנה  500 /דף (תלוי במדפסות)
> עובי נייר  120-60 /גרם
> סוגי קיפול Uneven V.C.Z Double /
> מונה דיגיטלי
> צג דיגיטלי
> משקל  22 /ק”ג
> מידות  390/320/280 /מ”מ

> קצב עבודה  3000 /טפסים בשעה
> גודל נייר A4 / Letter / Legal /
> מחסנית הזנה  150 /דף
> עובי נייר  120-60 /גרם
> סוגי קיפול Duble , V , Unevenz , Z /
> אופציה לתוספת קסטה Unevenc / c /
> מונה דיגיטלי
> גלאי למניעת הזנה כפולה
> רמת רעש  /פחות מ45Db -
> משקל  22 /ק”ג
> מידות  390/280/320 /מ”מ

Postmate III plus M

Postmate 6

מערכת המאפשרת עבודה כיחידה
עצמאית או בחיבור ישיר למדפסת (.)Inline
לכמויות בינוניות או גדולות.

מערכת מאסיבית לעבודה בכמויות גדולות.
אפשרות לעבודה כיחידה עצמאית או
בחיבור ישיר למדפסת (.)Inline

> קצב עבודה  7250 /טפסים בשעה
> הספק עבודה  125,000 /טפסים בחודש
> גודל נייר A4 / Letter / Legal /
> מחסנית הזנה  1400 /דף
> עובי נייר  120-60 /גרם
> סוגי קיפול ,Double Paralel, V, EC /

> קצב עבודה  9000 /טפסים בשעה
> הספק עבודה  300,000 /טפסים בחודש
> גודל נייר A4 / Letter / Legal /
> מחסנית הזנה  1400 /דף
> עובי נייר  120-60 /גרם
> סוגי קיפול Double , Z , C , V /
> מונה דיגיטלי
> גלאי למניעת הזנה כפולה
אופציה  /מסוע עד  700טפסים ביציאה
> משקל  60 /ק”ג (כולל מסוע)
> מידות  600/415/385 /מ”מ

C, EZ, Z

> מונה דיגיטלי
> גלאי למניעת הזנה כפולה
> אופציה  /מסוע עד  350טפסים ביציאה
> משקל  48 /ק”ג
> מידות  600/415/385 /מ”מ
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מכונות קיפול ועיטוף בדבק לחץ

נוי פתרונות דפוס

 /נוי פתרונות דפוס | המדקה 50 //

הקדמה
כאשר התחרות בענף הדפוס הופכת להיות יותר ויותר מאתגרת ,זמני האספקה
הנדרשים על ידי לקוחותינו מתקצרים ,והמקצועיות הנדרשת מאיתנו רבה יותר,
אנו הספקים של ענף הדפוס הופכים להיות חולייה חשובה יותר ומשמעותית
יותר בהתמודדות .המערכות של ענף הדפוס הופכות להיות מתוחכמות יותר
ועל כן אנו נדרשים לספק את הידע הנדרש בצורה יותר תכופה.
חברת נוי פתרונות דפוס פועלת בדיוק לצורך זה .החברה לא רק מוכרת ונותנת
שרות אלא מעניקה פתרון מלא לבית העסק מקצה לקצה:
> תכנון מלא של תהליכי העבודה
> הגדרה ובחירה של הציוד הנכון עבור בית העסק
> ייעוץ והתאמה של מתכלים שיתאימו לציוד ולעבודות שלך
וכל זאת תוך התחשבות בתנאי השוק ובדרישותיו
חברת נוי פתרונות דפוס מייצגת בישראל את החברות המובילות בתחומן:
 - HEIDELBERGהחברה שמובילה שנים רבות את תעשיית הדפוס העולמית
והפכה לסטנדרט של ענף הדפוס העולמי .החברה מתמקדת בפיתוח וייצור של
כלל המוצרים והפתרונות הנדרשים לתעשיית הדפוס השטוח ,החל מפתרונות
תוכנה ו ,CTP -דרך מכונות דפוס ,מכונות קיפול  ,STAHLמכונות לשטנץ
ומכונות קיפול והדבקה  .YAGENBERGחברת  HEIDELBERGגם בארץ הינה כבר
עשרות שנים שם דבר בזכות המוצרים האמינים ,השרות והשמירה על ערך
הציוד לאורך שנים.
 - Polarהחברה המובילה בארץ ובעולם באספקת מכונות לחיתוך נייר ומוצרים
נלווים Polar .הינה החברה הראשונה שפיתחה מערכת הפעלה מלאה בעברית
וכבר שנים רבות מובילה כספק גיליוטינות מוביל בארץ ובעולם.
 - Saphiraמותג של איכות שפיתחה חברת  .HEIDELBERGמותג זה הפך
להיות עם השנים לקו מוצרים רחב מאוד המכיל את כלל החומרים המתכלים
הנדרשים לצורך תפעול המכונות שנרכשו לבית העסק כגון:
> בלנקטים
> לוחות לדפוס
> כימיקלים לדפוס ולקדם דפוס
> גלילים
> צבע לדפוס
> לכה מסוגים שונים ועוד
המותג  Saphiraמאושר לחברות לאחר שמוצריהם עוברים בדיקות מחמירות
ושימוש במוצרים אלו מבטיח כי המכונה היקרה תשמר בצורה האופטימלית
לאורך זמן.
אנו מחויבים לספק לקהל הלקוחות את השירות המקצועי ביותר עם חיבור
ישיר באון ליין לתמיכה ממרכזי התמיכה של החברות המיוצגות.
חברת נוי פתרונות דפוס תמשיך לשמש כספק של בחירה ללקוחות המחפשים
מקצוענות ,אמינות וגב של החברות המובילות.

לשירותך,
יוסי סופרין
מנכ”ל נוי פתרונות דפוס

שרות
חברת נוי פתרונות דפוס מציעה את מערך השרות הגדול ביותר למכונות
הדפוס .החברה מעסיקה מערך של מכונאים ,אלקטרונאים ומדריך דפוס
המבטיחים לך עבודה רציפה אופטימאלית של מכונות הדפוס שלך.
הטכנאים של החברה נהנים מתמיכה וגיבוי של הקו החם של HEIDELBERG
שמאפשר להם להיות מעודכנים ולקבל גיבוי בעת הצורך לבעיות מורכבות
במיוחד .רק שימוש במערך השרות של חברת נוי פתרונות דפוס יבטיח לך
שהמכונה שלך תמיד תעבוד על פי הגדרות  HEIDELBERGובתפוקה מקסימלית
ותוכל להמכר בעתיד בערכה המקסימלי.

בתמונה ניתן לראות פילטר תקין בצד ימין ופילטר סתום ומלוכלך בצד שמאל.
פילטר סתום יכול לגרום לבעיות של חוסר ואקום ,חוסר לחץ ועוד בעיות
אחרות.
תוכנית שרות התחזוקה הינה תוכנית חודשית ייזומה אחת לחודש בצורה
מתוכננת מראש וקבועה מגיע טכנאי ומבצע עם צוות בית העסק את פעולות
התחזוקה הנדרשות על פי הוראות היצרן .פעולה זו תעזור למנוע נזק במכונה,
תשמור על תקינות המכונה ותאפשר לאתר תקלות במידת האפשר לפני שהן
מתרחשות (בלאי גלוי ליקויים בתחילת דרכם).

פעולות מתקנות

שרות תיקונים שוטף לטיפול בבעיות המופיעות תוך כדי עבודה .כיווני
גרייפרים ותיקונם ,בדיקות ותיקון פרפקטור ( )PERFECTORוטיפול בכלל
הבעיות שיכולות להופיע במכונה .חברת נוי פתרונות דפוס הינה החברה
היחידה בישראל המציעה שרות למכונות על ידי צוות שעובר הסמכות
והדרכות בצורה שוטפת ובעל קשר ישיר ושוטף לתמיכה של .HEIDELBERG

הדרכה

ידע הוא דבר חשוב מאוד בעבודה השוטפת .אנו מציעים ללקוחותינו הדרכות
לגבי תפעול ,הדרכות לשימוש נכון בחומרים ,איכות הדפסה ,כיוון גלילים וכל
הדרכה שנדרשת לקבלת המכסימום מהציוד שלך.
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תוכניות תחזוקה מונעת
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מערכות קדם דפוס  /מערכות

CTP

מערכות ה .CTP – Suprasetter -הינן הדור השלישי
של מערכת  CTPזו שתוכננה במלואה ומיוצרת במפעלי
 HEIDELBERGב Wisloch -גרמניה .למערכת תוף חיצוני והיא
מותאמת למגוון רחב של לוחות טרמיים מסוג .830nm
כלל מערכות ה CTP -של  HEIDELBERGמתאפיינות בתכונות
הבאות:
> שטח רצפה מינימלי עם ביצועים גבוהים במיוחד הופכים
את המערכת לאידיאלית לעסקים הבוחנים כניסה ל.CTP -
> המערכות מתוכננות לאוטומציה מלאה או להזנת לוחות
ידנית על פי צרכי העסק.
> מערכת הלייזר הינה אותה מערכת לייזר מוכחת ויציבה
המשמשת בכל מערכות ה .Suprasetter -המערכת פותחה
על ידי  HEIDELBERGומספקת איכות נקודה גבוהה ביותר
ואמינות מוכחת שאינה מוטלת בספק HEIDELBERG .הינה
החברה היחידה המעניקה לך הלקוח את השקט ,ומציעה
על מערכות ה CTP -שלה עד  7שנות אחריות על מערכת
הלייזר שהינה הרכיב הרגיש והיקר ביותר.

> מערכת הלייזר מתאפיינת במסלול אופטי קצר מאוד המונע
את הצורך בכיוונים אופטיים ומאפשר יציבות נקודה .כל
מערכת לייזר מצויידת במערכת ייצוב טמפרטורה המבטיחה
שמירה על נקודת עבודה אופטימלית כל העת.
> מערכת ניקוב אינטגרלית  -פאנץ’ ,ניתן לצייד את המערכות
במערכת ניקוב מובנית .מערכת המקטינה את הזמן הנדרש
לצורך הכנת הלוחות ומקצרת את זמן ההגעה להדפסה
טובה .וכמובן גם הדפסות מיותרות ובזבוז נייר מופחתים
באופן משמעותי.
> מערכת שאיבת אבק  ,Debris Removal -ניתן לצייד את
המערכת ביחידה לשאיבת חלקיקים ועל ידי כך לחשוף
לוחות שאינם מצריכים פיתוח בכימיקלים.
>  - WORKFLOWהמערכות ניתנות להפעלה במרבית
סביבות העבודה תוך כדי השתלבות קלה ומהירה בתהליכי
העבודה הקיימים של הלקוח או בסביבת עבודה מלאה של
תוכנות  HEIDELBERGשפותחו במיוחד.

Suprasetter
A52/A75

Suprasetter
A106/106

Suprasetter
145/162/190

מערכת ה CTP -רבע/חצי גליון
מסוג  .SupraSetter A52/A75הינה
הדור השלישי של מערכת  CTPזו
שתוכננה במלואה ומיוצרת במפעלי
 HEIDELBERGב Wiesloch -גרמניה.
יתרון המערכת הגדול יותר הינו
ביכולת הגדילה שלה .ניתן להתחיל
במערכת רבע גליון ידנית לחלוטין
ולאט לאט לשדרג את המערכת עד
לחצי גליון אוטומטית לחלוטין.

מצויידת בטכנולוגיה אמינה
להפליא יחודית מסוגה ,מערכת ה-
 Suprasetter A106מציעה איכות
מרהיבה עם תפוקה מכסימלית.
המערכת מציעה מודולריות מכסימלית
ומאפשרת בחירה של הזנת לוחות
ידנית ,אוטומטית עם קסטה אחת או
אוטומטית עם תמיכה ב 5 -סוגי לוחות
שונים בו זמנית ( 4בקסטות ואחד
בהזנה ידנית).
מערכת הSuprasetter A106 -
מאפשרת עבודה ב 12 -לוחות בשעה,
בעוד שמערכת הSuprasetter 106 -
מתחילה ב 15 -לוחות בשעה וניתנת
לשדרוג בהדרגה על ידי הוספת ראשי
לייזר עד ל 38 -לוחות בשעה.

מצוידת בטכנולוגיה אמינה להפליא
ייחודית מסוגה ,מערכת ה-
 Suprasetter 145/162/190מציעות
איכות מרהיבה עם תפוקה מכסימלית.
המערכת מציעה מודולריות מכסימלית
ומאפשרת בחירה של הזנת לוחות
ידנית ,אוטומטית עם קסטה אחת או
אוטומטית עם תמיכה ב 5 -סוגי לוחות
שונים בו זמנית ( 4בקסטות ואחד
בהזנה ידנית).
המערכות מציעות תפוקת עבודה
של  15-35לוחות בשעה החל ב15 -
לוחות בשעה וניתנת לשדרוג בהדרגה
על ידי הוספת ראשי לייזר עד ל35 -
לוחות בשעה.
המערכות ניתנות לשילוב בסביבת ה-
 PRINECTשל חברת HEIDELBERG
או בסביבת עבודה אחרת על פי בחירת
הלקוח .ניתן לשלב את התוויינים
בסביבות עבודה של הלקוח או לקבל
פתרון מלא הכולל את כלל תוכנות
התכנון ,עיבוד ובקרה של האריזות.

מערכות תוכנה לניהול זרימת העבודה

MetaDimension

SignaStation

מערכת ה RIP – MetaDimension -מבוססת
על מנוע ההדפסה של  ADOBEשמאפשר
המרת קבצי  PDFבצורה ישירה ולטפל בצורה
הנכונה ביותר .באופן זה העיבוד מהיר יותר,
יציב יותר ואמין יותר.
ה RIP -שתוכנן על ידי HEIDELBERG
למערכותיה מתקשר בצורה האופטימאלית
עם המערכות האחרות ומבטיח תקופה
אופטימאלית של כלל התהליך .ניתן להוסיף
למערכת את אופציית הPlate-on-Demand -
וליזום את יצירת הלוחות (לתיקון או לחשיפה
מחודשת) מעמדת הדפוס.
המערכת מספקת את הייתרונות הבאים:
 .1יעיל וניתן להרחבה בכל עת .ניתן להתחיל
בפורמט רבע גליון ולהמשיך לכל פורמט
שונה בלי לשנות את סביבת העבודה.
 .2הגהת צבע אמינה  -מערכת ניהול צבע
בדוקה ואמינה מספקת הגהה טובה של
ההדפסה הסופית.
 .3יצירת תהליכי עבודה מוגדרים ,להקלה על
ההפעלה השוטפת.

מערכת ה SIGNASTATION -מובילה את שוק
תוכנות האימפוזיציה (רדייה) כבר שנים רבות.
התוכנה הינה ויזואלית ומאפשרת יצירה
פשוטה ונוחה של מגוון צורות עימוד וקיפול.
המערכת הינה מערכת מובנית תהליכים
המכוונת את המפעיל ליצירה אופטימלית של
עימוד העבודה בצורה הפשוטה ביותר.
מודול ייחודי אופציונאלי למערכת זו מאפשר
עימוד נוח של אריזות תוך כדי התחשבות
כמובן במאפיינים המיוחדים של תעשייה זו.
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 HEIDELBERGמציעה מגוון פתרונות תוכנה לניהול ובקרת
סביבת הייצור של הלקוח .כל המערכות מפותחות במרכזי
הפיתוח של  HEIDELBERGומבטיחים לך כי כלל הציוד
שרכשת יעבוד בתקשורת מלאה בין המערכות ורק כך תוכל
להינות מהיתרונות הרבים:
> בקרה מלאה על כל התהליכים
> שליטה ובקרה על כלל רצפת הייצור במפעל בלחיצת
כפתור מכל מקום בו אתה נמצא
> יכולת ניתוח של כלל העלויות במפעל

בין יתר היתרונות ניתן למצוא :מערכות  ,RIPמערכות רדייה
(אימפוזיצייה) מערכות תכנון ועימוד לאריזות ,מערכות
לבקרה וכיול צבע ,מערכות לניהול ובקרה של כלל סביבת
הייצור.

דפוס
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משפחת הSpeed Master -
צעד אחר צעד בצורה הגיונית כיצד להתקדם
עם העבודה בצורה הנכונה.
> אינטליסטרט-מערכת ייחודית
ל HEIDELBERG-העוזרת בתחילת עבודה
מהירה .המערכת אוספת הגדרות ומשליכה
אותן על הגדרות אחרות ועל ידי כך חוסכת
זמן הכנה
> כמו כן המערכת מבצעת בו זמנית מספר
פעולות לחסכון בזמן (הבאת רגיסטר למצב
אפס ,רחיצה ,ואוטופלייט).
> ליווי המפעיל והכוונתו לצורך הכנה יעילה
של העבודה.
> קיצור מספר הפעולות הנדרשות לביצוע
עבודה חוזרת לשליש ממספר הפעולות
שנדרשו במערכות קודמות.
> יכולת אחסון של עד  5000עבודות לצורך
עבודות חוזרות כולל מנגנון חיפוש וסינון
> מחשבון מובנה במערכת להמרה מאינטשים
למילימטרים והפוך.
> שליטה מרוחקת מהעמדה על כלל פעולות
הרגיסטר ,ברזי הצבע ,גלילי הצבע וגלילי
המים.
>  4תוכניות קבועות ו 8 -ניתנות לשליטה
לניקוי המכונה להתאמה לחומרי הדפסה
שונים.
> תמיכה ב 26 -שפות שונות
> קטלוג חלפים אלקטרוני.

משפחת הSpeed Master -
 - HEIDELBERGהחברה שמובילה כבר
שנים רבות את ענף הדפוס בארץ ובעולם
כולו הינה החברה הגדולה ביותר בתחום
הדפוס השטוח .פיתוח מערכות דפוס אופסט
שטוח הינה הליבה העסקית של חברת
 .HEIDELBERGכיום החברה מציעה קו
מוצרים רחב שמתאפיין ברמת אוטומציה
גבוהה ותפוקות גבוהות הנדרשות בבתי דפוס
גדולים בעיקר .את כלל המכונות ניתן לצייד
במגוון אביזרים ותוספות על מנת שיתאימו
לצרכים השונים .כלל המערכות מצויידות
במערכת האינטליסטרט אשר מנחה את
המפעיל בפעולות הנדרשות לביצוע על מנת
לבצע את העבודה הנדרשת .המערכת מכוונת

מכונות בפורמט רבע גליון
קו מכונות הרבע גליון מכיל בתוכו מגוון של משפחות מוצרים לצרכים ועומסים שונים.

GTO 52

SpeedMaster 52

משפחת ה - GTO52 -קו מוצרים ותיק
ומוצלח המשרת בנאמנות ללא לאות
את ענף הדפוס כבר למעלה מ40 -
שנה .קו המוצרים מסופק בצבע אחד,
שניים או  4יחידות הדפסה.

במשפחת ה SPEED MASTER -ניתן
למצוא  3תתי משפחות

זה מיועד לבתי העסק המחפשים
ביצועים מורחבים וצריכים עבודה
מאומצת במיוחד.
> Speedmaster ANICOLOR

> SPEEDMASTER

המובילה את מכונות הרבע גליון
מגיעה בשניים או  4צבעים עם
שטיפות או בלי .סוס עבודה מוכח
המשרת כבר שנים רבות עשרות בתי
דפוס בארץ.
מכונה זו מצטיינת בתפעול יעיל
וידידותי ומאפשרת להתמודד עם
העבודות התובעניות ביותר.
> Speedmaster SX52

סוס העבודה של המשפחה מקבל
שדרוג של ביצועים .קו מוצרים

קו מוצרים זה מאפשר ללקוחות
המעוניינים לשפר את מהירות
ההגעה לצבע ומחפשים אחידות
הדפסה לאורך זמן ANICOLOR
בגרסאות שונות החל מצבע אחד ועד
 8צבעים .המכונות הינן מודולריות
וניתן לבחור את מספר הצבעים,
האם לשלב יחידת היפוך או לא,
הוספת יחידת לכת מים או  UVועוד
מגוון רב של אופציות על מנת לתת
מענה לצרכי הלקוח המדוייקים .עוד
ניתן למצוא בגודל זה את מערכת
הSpeedmaster 52 ANICOLOR -
מערכת ייחודית המשלבת הדפסת
אופסט עם השמת צבע אחידה כפי
שנהוג במערכות הפלקסו .מערכת
זו מאפשרת להגיע לצבע מהיר יותר
ומדוייק יותר והינה ייחודית מסוגה.

דפוס
מכונות בפורמט חצי גליון
Speedmaster 74

Speedmaster SX74

Speedmaster XL75

 - Speedmaster 74קו המוצרים
הותיק והמנצל של HEIDELBERG

 - Speedmaster SX74חבר חדש
למשפחת ה Speedmaster-של
 HEIDELBERGהמציע שילוב של
תפוקות גבוהות .יכולת התאמה של
המכונה לצרכי הלקוח מאפשרת ביצוע
של כלל העבודות התובעניות ביותר
בתפוקות יוצאות מהכלל .המכונה
משלבת בתוכה טכנולוגיות חדישות
ומתקדמות שהושקו בדרופה 2012
שהופכות אותה למתקדמת במיוחד
בתעשיית הדפוס.

 - XL-75ספינת הדגל המובילה של
 HEIDELBRGקיבלה מתיחת פנים גם
בדרופה  2012שמבטיחה את מעמדה
של מכונה זו כמכונה המתקדמת ביותר
בתעשיית הדפוס .המכונה מגיעה עם
צילינדר כפול ומאפשרת הדפסה של
מצעי הדפסה בעובי של עד  0.8ממ
ועל ידי כך מאפשרת להתמודד עם כל
עבודה תובענית ככל שתהיה.

המגיע ב 2 -או  4צבעים ביציאה רגילה
או גבוהה ומציע את התפוקות הגבוהות
ביותר שמכונה מסוגלת להציע.
המכונה מכילה את הטכנולוגיות
החדישות של  HEIDELBERGומספקת
למשתמשים בה יכולת למרבית
העבודות התובעניות של העסק שלך.

מכונות בפורמט גליון
משפחת מכונות הגליון הינה המשפחה הרחבה ביותר והיא מכילה  3קווי מוצרים:
כלל המערכות ניתנות לאבזור במגוון נרחב של אביזרים ותוספות על מנת לשפר את תפוקות המכונה ,לאפשר זמינות מכונה גבוהה יותר
ולהוסיף יכולות נוספות .כלל המערכות ניתנות לאבזור במערכות בקרה שונות לבקרת צבע ,בקרת רגיסטר ועוד.

SM-102/CD-102

CX-102/SX-102

XL-106

קו מוצרי הכניסה  -בקו זה ניתן למצוא
את ה SM-102, CD-102 -מוצרים
מוכחים המובילים את ענף הדפוס
ומשמשים כבר שנים רבות את מרבית
בתי הדפוס בארץ ובעולם.

קו מוצרי ה Production-קו המכיל
שני חברים חדשים יחסית
 - CX-102, SX-102קו המוצרים של
 HEIDELBERGהמספק שני מוצרים
הנותנים פתרון לתפוקות גבוהות ללא
פשרות .שני מוצרים אלו מספקים
תשובה נכונה ללקוחות שצריכים
לעבוד ביעילות גבוהה בלי להתפשר
על דבר.

ספינת הדגל  -ספינת הדגל של
 HEIDELBERG, XL-106הינו קו
המוצרים היעיל ביותר ,המהיר ביותר
והאפקטיבי ביותר בכל ענף הדפוס.
מוצרי ה XL-106 -נותנים פתרון
אמיתי לכל מי שמחפש תפוקות
ללא פשרות ששום מכונה אחרת לא
מסוגלת להתקרב אליהן.
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במשפחת החצי גליון של  HEIDELBERGניתן למצוא שלושה קווי מוצרים עיקריים:

חומרים לדפוס

Saphira

מכונות הדפוס שלך מתוכננות לעבודה ארוכה ומאומצת לאורך שנים SAPHIRA .הינו מותג שפותח על ידי  HEIDELBERGבמטרה לספק
את מיטב החומרים למכונות בבית העסק שלך .שימוש בחומרים מאושרים מבטיח כי המכונות יעבדו בצורה האופטימלית לאורך שנים
רבות .רכישת חומרי  SAPHIRAמחברת נוי פתרונות דפוס נותנת ללקוח לא רק התחייבות לחומרים הטובים ביותר אלא גם תמיכה טכנית
לשימוש בחומרים בצורה האופטימלית.

תוספים למים Fount Solution /
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תוסף למים הינו מרכיב משמעותי מאוד באיכות ההדפסה.
תוסף המים מעניק להדפסה את היכולות הבאות:
> הורדת כמות האבנית על הגלילים
> ייצוב קשיות המים לאורך זמן בלי תלות באיכות המים
הנכנסת
> הגעה מהירה לצבע
> גמישות הדפסה עם מגוון רחב של לוחות CTP
> שמירה על נקיון המערכת מבקטריות
> זרז לייבוש
> חומר נוגד קורוזיה
ניתן למצוא מספר סוגים של תוספים:
> תוסף אוניברסלי
> תוסף להדפסה – נטולת/דלת אלכוהול
> תוסף אקולוגי
וכמובן גרסאות שונות של שילובים

Fount 550 AR PURE

תוסף הדפסה המשלב בתוכו את טכנולוגיית
ה PURE -שהיא משתמשת בחומרים
אקולוגיים ידידותיים לסביבה וביכולת
להדפסה דלת אלכוהול (עד להדפסה בלי
אלכוהול בכלל) .תוסף זה מאפשר לשלב
חסכון משמעותי מאוד בעלות האלכוהול (עד
 ,)80%בלי לבצע שום שינוי במכונה ,יחד
עם הדפסה “ירוקה” המתאימה לתעשיות
הדורשות עמידה בתקנים מחמירים.
Fount 510

תוסף מים אוניברסלי שמיועד לכלל מכונות
ההדפסה .התוסף מצטיין ביכולת עבודה
פשוטה ונוחה והתאמה ללא מאמץ למרבית
מערכות ההדפסה.

חומרי שטיפה
למערכות שטיפה אוטומטיות
חומר השטיפה הינו חומר קריטי במכונה עקב נגיעתו הישירה לתהליך ההדפסה ,לתפוקות ,למעבר בין עבודה לעבודה ושמירה על המכונה
לאורך זמן .חומרי השטיפה המוצעים על ידי  SAPHIRAמתאפיינים בשמירה על הגלילים והבלנקטים כנגד הצטברות אבנית וגלזורה,
הניקוי נעשה בצורה מהירה ועמוקה ולכן מאפשרים מעבר מהיר מצבע לצבע ואינם משאירים שאריות לכלוך במערכת הניקוי.
ובכל תנאי מזג אויר.

Saphira Wash
562

Saphira Wash
F 560

Saphira Wash
NV 502

חומר שטיפה לשימוש בצבעי
הדפסה רגילים ,דל ניחוח ,המתאפיין
ביכולת שטיפה מעולה בכמות חומר
נמוכה ועל ידי כך הופך לחומר יעיל
וחסכוני במיוחד .חומר השטיפה עמיד
בטמפרטורות אידוי גבוהות (מעל 60
מעלות) במיוחד ולכן מתאים לעבודה
בכל סביבת עבודה

חומר שטיפה למערכות שטיפה
המכילות מערכות מיחזור.

חומר שטיפה המתאים למקומות בהם
איכות הסביבה היא חשובה במיוחד.
החומר עמיד בטמפרטורת אידוי
הגבוהה מ 100 -מעלות ולכן נחשב
לידידותי לסביבה.

Saphira Wash
COMBI 572

Saphira Wash
UV 576

חומר שטיפה המתאים למערכות
המשתמשות בגלילי  COMBIומדפיסות
צבעים רגילים וצבעי .UVנחשב
לידידותי לסביבה.

חומר שטיפה למערכות המשתמשות
בצבעי  UVבלבד.

תוספים לדפוס

Saphira DampClean

Saphira Antifoam

Saphira Roller paste

חומר שטיפה המתאים חומר לניקוי
גלילי מים.

חומר מונע הקצפה.

פסטה לניקוי גלילי צבע.

Saphira Blanket
Conditioner
מחדש ומנקה בלנקטים.

Saphira Roller
Oil
שמן למניעת חיכוך לגלילים.

Saphira Calcium
Deglazer

Saphira Water
Conditioner
חומר לטיפול במים למערכות קירור.

Saphira Water
Fix

חומר לטיפול במים למערכת שטיפה.

מסיר גלזורה (אבנית).

Saphira Ink
Foils
חיפויים (פוילים) למחסני צבע להגנה על
מנועי הצבע והחלפה מהירה של צבע.
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Saphira

מערכות חיתוך
4
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3

מערכות  Polarהינן מערכות חיתוך מודולריות שניתנות
להתאמה על פי צרכי העבודה של הלקוח.
המערכת ניתנת להגדלה ושינוי בקלות יחסית על פי צרכי
העסק המשתנים.
 .1מכונת החיתוך -לב המערכת .הבסיס של התהליך .החלק
שמבצע את עבודת החיתוך ואליו ניתן לחבר אביזרי עזר
להקלה ושיפור תהליכי החיתוך.
 .2מעלית  -אופן הגשת החומר אל המכונה והוצאתה ממנה.
הגשת חומר החיתוך באופן יעיל יכולה לחסוך זמן ומאמץ
ניכר בעבודת החיתוך ועל ידי כך להגדיל את התפוקה.
 .3מיישר נייר  -מערכת ליישור נייר מקלה על הכנת החומר

למכונת החיתוך .המכונה מיישרת את הניירות ומכינה אותם
לחיתוך תוך כדי שהמפעיל יכול להמשיך בעבודה .המערכת
נותנת להזמנה עם מערכת להוצאת האויר ועם יחידת שקילה
ספירה ()4
 5הטרנסומט  -מערכת זו משמשת להקלה על העברת החומר
למשטח .בסיום העבודה החומר מועבר בקו ישר למערכת
הטרנסומט שפורקת את החומר החתוך בצורה עצמאית
ומסודרת למשטח העמסה ומשחררת את המפעיל להמשך
עבודתו.

POLAR
מערכות  Polarנבנו ותוכננו על מנת לספק ללקוחות את הערך
המוסף הגבוה ביותר .המערכות נבנות תוך שימוש בטכנולוגיה
מתקדמת שפותחה ב 60 -שנות פעילות החברה .בין יתר
מאפייני המערכות ב  Polarניתן למצוא:
 .1המכונות בנויות מחלקים אמינים בעלי שחיקה נמוכה
המבטיחים חיתוך אמין ומדויק לאורך חיי המכונה.
 .2בטיחות כערך עליון  Polar -הינה החברה המובילה
את שוק הגיליוטינות בנושא הבטיחות .המערכות משלבות
מערכות הגנה מתקדמות מפני כל החלקים הזזים כולל
השולחן ,בורג ההזזה של השולחן וכמובן הסכין.
 .3מערכת מיקום חיתוך ישירה המבקרת בצורה מדויקת על
מיקום החיתוך ומאפשר לבצע חיתוך מדויק במקום הנבחר.

 .4שירות מתקדם  Polar -מבטיחה זמינות חלקים של 25
שנה מיום הוצאת המכונה לפחות .לפחות  96%מהחלפים
זמינים למשלוח מחו”ל באותו יום.
 .5הערך הגבוה ביותר למכירה כמכונת יד שניה  -מכונות
 Polarשומרות על ערכן בשוק המכונות המשומשות ,וניתנות
למכירה כמכונות יד שנייה בקלות רבה ובערך גבוה.
 .6קלות שימוש  -מערכות  Polarמצטיינות בקלות הפעלה
ובאינטואיטיביות המבטיחה חיתוך קל ובמינימום טעויות
תוך המחשת התהליך בצורה גראפית.

מערכות חיתוך
POLAR ECO

Polar NET

 - POLAR ECOקו מוצרי ה ECO -של Polar
הינו נקודת הכניסה לאיכות החיתוך של Polar

משפחת ה NET -הושקה בדרופה 2012
ומציגה מהפכה בתחום החיתוך .קו המוצרים
של ה Polar 56, 66, 80 -קיבל תגבור
משמעותי בתכונות בצורת מסך  18.5אינטש,
תמיכה ב 1998-תוכניות לייעילות בשימוש
בעבודות חוזרות ,כרטיס רשת מובנה לקבלת
תוכניות חיתוך מהקדם דפוס וכמובן עיצוב
חדשני המקל על העבודה.
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ולרמת הבטיחות ללא מתחרים .קו מוצרים זה
מתאפיין בתכונות הבאות:
> מכונה אידיאלית לבתי דפוס קטנים ,בתי
דפוס דיגיטליים ומכוני צילום.
> ממשק משתמש גראפי ידידותי מבטיח לימוד
קצר והפעלה אינטואיטיבית למניעת טעויות
בחיתוך.
> מסך מונוכרום “.5.5
> אחסון של עד  99תוכניות חיתוך שונות.
> פונקציות נוספות הניתנות לתכנות להקלה
על העבודה.
> מערכת החלפת סכין המופעלת דרך
התפריט.
> מערכת דיאגנוסטיקה לאבחון תקלות קל
יותר.
> מחשבון מובנה לצורך חישובי גודל חיתוך.
> הידוק ללא חיתוך הניתן לתכנות.
> הכנה לחיבור למחשב לקבלת תוכניות
חיתוך מקדם הדפוס.
> לחץ חיתוך מינימלי 200 :ניוטון ,מכסימאלי:
 1500ניוטון.
> גודל חיתוך מינימלי ללא פלטה 15 :מ”מ
גודל חיתוך מינימלי עם פלטה 50 :מ”מ.
במשפחה זו ניתן למצוא  4מוצרים:
Polar 56 ECO
Polar 66 ECO
Polar 80 ECO
Polar 78 ECO

נתון טכני
רוחב חיתוך
עומק חיתוך
לחץ הידוק בחיתוך מינימלי
לחץ הידוק בחיתוך מקסימלי
גודל חיתוך אוטומטי מינימלי ללא פלטה
גודל חיתוך ידני מינימלי עם פלטה

יח’ מידה
מ"מ
מ"מ
daN
daN

מ”מ
מ”מ

Polar 56

Polar 66

Polar 80

Polar 78

560
560
200
1200
15
50

660
660
180
1500
15
50

800
800
180
2700
15
50

780
780
150
3000
20
50
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מערכות חיתוך
Polar N Plus

Polar N Pro

הדגם המוביל עם תצוגת מגע של  18.5אינטש
מתאימה לכל סוגי החיתוך הסטנדרטיים.
הממשק הגרפי לתכנות מבטיח אוטומצייה
מכסימלית בתהליך.
זמין בדגמי 78-176
תכונות עיקריות:
> תצוגה גרפית הכוללת הכוונת מפעיל עם
תמיכה במגוון שפות (כולל עברית)
> מעבר בין מידות מילימטריות לאינטשיות
> החלפת סכין פשוטה
> תכנות תוך כדי חיתוך עם תכנות בלוק
או  COMPUCUTכאופציה
>  1998זכרונות לתוכניות
> מידע על תוכניות בטקסט פשוט
> תהליכי חיתוך מוצגים על ידי סימנים
> העתקת תוכניות
> הגנת תוכניות נגד מחיקה/שינוי
> טבלאות פורמט למידות שונות.
> קידום סכין אוטומטי
> הידוק לפני חיתוך
> הידוק ללא חיתוך
> אופטימיזציה של לחץ ההידוק

המודל החדשני ביותר בתחום החיתוך המציג
תפיסה חדשה .משלב תצוגת מגע בגודל של
 22אינטש.
זמין בדגמי 78-176
תכונות עיקריות:
> ממשק משתמש חדש לחלוטין המשלב
אנימציה
> תהליך חיתוך עם הצגת תמונות אמיתיות
לתחושת חיתוך ברורה יותר
> הכוונת מפעיל ברורה
> אפשרויות רשת אופטימליות
> פעולת החיתוך היא ברמה הראשונה.
> תוכנית עבודה יכולה לכלול כמה תוכניות
חיתוך
תכונות נוספות יחסית לPLUS -
> מספר בלתי מוגבל של תוכניות
> פיצוי גב אחורי
> פיצוי תוויות
> ניתן לתכנת פרמטרים לכל חיתוך
> יציאת USB

נתון טכני

יח’ מידה

Polar 78

Polar 92

Polar 115

Polar 137

רוחב חיתוך
עומק חיתוך
גובה חיתוך מכס' (ללא פלטה)
לחץ הידוק כבטיחות
לחץ הידוק בחיתוך מינ'
לחץ הידוק בחיתוך מקס'
גודל חיתוך ידני מינימלי ללא פלטה חיתוך ידני
גודל חיתוך ידני מינימלי ללא פלטה חיתוך אוטומטי
גודל חיתוך ידני מינימלי עם פלטה

מ"מ
מ"מ
מ"מ

780
780
120
30
150
3000
15
20
70

920
920
130
30
150
3500
18
25
90

1150
1150
165
30
150
4500
20
95
95

1370
1370
165
30
150
5500
20
25
95

daN
daN
daN

מ”מ
מ"מ
מ"מ

Polar 176 Polar 155

1550
1550
165
30
150
6000
30
35
120

1760
2250
165
50
150
7000
30
35
120

מערכות חיתוך
אופציה
AUTOTRIM
AUTORUN
OPTIMIZED CUTTING CYCLE

ערך ללקוח
יעילות מוגברת בכ 40% -על ידי האפשרות
לפנות את הפסולת בצורה אוטומטית
יעילות מוגברת בכ 20% -על ידי האפשרות
לסובב את הנייר באחורי השולחן
יעילות מוגברת ב -עד  10%על ידי
אופטמזציה של תהליכי החיתוך

N PLUS

115-155
סנדרט ב-
176

המכונה מגורזת בנקודה אחת מקדמת
המכונה
גרוז מרכזי
סכינים קשות יותר עד פי  10יותר עבודה בין
78-176
השחזות
סכיני חיתוך וידיה במקום HSS
סכין ייעודית לחיתוך מדבקות ,סכין עם ציפוי
78-176
מיוחד המונע הדבקות
סכין אנטי סטיק
שליטה על מהירות ירידת הסכין לחיתוך
92-137
מהירות חיתוך סכין משתנה  50%-100%חומרים מיוחדים
מונע מחיתוכים קטנים בקידמת הסכין
להתפזר ולהתערבב
החזקת חיתוך בקידמת סכין

תכנות לחץ הידוק
התאמת לחץ חיתוך אוטומטי
פלטת חיתוך  40מ"מ מאפשרת גודל
חיתוך מינימלי של  50מ"מ
 SWIVEL BACKAGEהזזת גב ימינה
שמאלה
 TILTING BACKAGEהזזת הגב קדימה
אחורה בהטייה
מחזיק נייר בגב החיתוך

בקרת אויר נפרדת לשולחן הקדמי
מעלית קבועה

מגן אחורי הניתן להזזה

COMPUCT

קורא בר קוד

אופציה ב
137-92
סנדרט ב-
176-155

תיקון לחץ החיתוך כחלק מתוכנית החיתוך
על מנת להתאים את הלחץ לגודל הנייר
חיישני גודל הבנויים בתוך השולחן מבטיחים
התאמת לחץ אוטומטית על פי הגודל
מאפשרת חיתוך תויות ,מדבקות וכרטיסי
137-78
ביקור ללא פגיעה באיכות החיתוך
מאפשרת תיקון עיקום הדפסה בצורה
ממונעת
מאפשרת עיקום לתיקון חיתוך יתר או חסר
מאפשר הצמדה טובה יותר של החומר לגב
החיתוך ועל ידי כך משפר את איכות החיתוך
מאפשר לשלוט באוויר בקדמת המכונה ועל
ידי כך למנוע מנייר קל לצוף בחלק האחורי
של השולחן
מעלית קבועה המחוברת לשולחן תוך חסכון
מקום ובלי צורך בחשמל נפרד

אופציה ב
137-115
סנדרט ב-
176-155

אופציה ב
137-78
סנדרט ב-
176-155

מאפשר הגעה נוחה לאחורי הסכין לצורך
נקיון
תוכנה המאפשרת העברת תוכניות חיתוך
מתוכניות העימוד למיניהן ועל ידי כך הורדת
176-78
זמן ה SETUP -כמעט לאפס
מאפשר העלאת תוכניות באפס זמן וקיצור
176-78
זמן ההגדרות לאפס

N PRO

N AT

115-176

115-176

לא

137-176

137-176

לא

115-176
115-155
סנדרט ב-
176

115-176
115-155
סנדרט ב-
176

לא

לא

78-176

78-176

כן

78-176

78-176

כן

92-137

115-137

לא

92-176
אופציה ב
137-92
סנדרט ב-
176-155

115-176
אופציה ב
137-92
סנדרט ב-
176-155

לא

לא

176-115

176-115

לא

137-78

137-115

כן

176-115

176-115

לא

176-115

176-115

לא

176-115
אופציה ב
137-115
סנדרט ב-
176-155

176-115

לא

סנדרט ב-
176-155

155-115
אופציה ב
137-78
סנדרט ב-
176-155

155-115
אופציה ב
137-78
סנדרט ב-
176-155

כן

176-78

176-115

כן

176-78

176-115

לא

כן
לא

 /נוי פתרונות דפוס | ךותיח תוכרעמ 61 //

ניתן ליישום בדגמי

ניתן
לשידרוג
בהמשך
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מערכות עזר לחיתוך נייר
מיישרי נייר

מעליות ניידות

משפחה של מיישרי נייר שהפכו לסטנדרט
בהכנת הנייר לפני החיתוך .כלל מיישרי הנייר
מספקים :יישור מושלם ,העלאת תפוקת מכונת
החיתוך משום שההכנה נעשית מחוץ למכונה.
מבחר מערכות יישור קיימות לגודל חצי גיליון
 RA-2עם ובלי מערכת הוצאת אוויר ועד
לפורמט אולטרא .RA-6

מבחר מעליות הן הפתרון המשלים לעבודת חיתוך נוחה וארגונומית .משטח
החיתוך מוצב על המעלית ומועלה לגובה שולחן החיתוך בצורה אוטומטית.
המעלית שומרת באמצעות חיישן על גובה אחיד להקלה על פעולת החיתוך.
גודל המשטח
משקל מקסימלי
גובה ערימה מקסימלי

LW-450-1

LW-1000-4

LW-1000-6

 60x80ס”מ
 450ק”ג
 85ס”מ

 80x120ס”מ
 1000ק”ג
 85ס”מ

 105x145ס”מ
 1000ק”ג
 85ס”מ

טראנסומט

PW-4 ABV

מערכת מושלמת ,המסייעת בסידור החומר
החתוך על משטח בצורה מדויקת בזמן
שפעולת החיתוך ממשיכה .המערכת מאפשרת
לסדר את החומר על שולחן בצד המכונה
בצורה נוחה ולהעביר את החומר בצורה
אוטומטית למשטח ,בזמן שפעולת החיתוך
במכונה ממשיכה להתבצע.המערכת מאפשרת
לחותך להתמקד בפעולת החיתוך ,מבלי לבזבז
זמן על סידור החומר על המשטח.

מהפך נייר מתוצרת  Polarמסוג  . PW-4-ABVהמערכת מובילה את שוק
הגיליוטינות והמהפכים בעולם .מספר תכונות בולטות הן אלו שעוזרות ל Polar

לשמש כבחירה הטבעית של בתי הדפוס בארץ ובעולם.
הופך ערימה אוטומטי מהיר המשלב אוורור ויישור הנייר תוך כדי שילוב הרעדה
נוספת.
גודל המשטח
גודל ערימה מקסימלי (כולל שני משטחים)
כושר נשיאה מקסימלי

mm | 35,43 × 51,18 in 1300 × 900
mm | 2.205 in 1365
kg | 2.646 lbs 1200

מכונות קיפול

STAHL

מערכות הקיפול של  HEIDELBERGפותחו ויוצרו לעבודה מקצועית ומדויקת בסביבות ייצור תובעניות במיוחד .המערכות הינן כולן
 Heavy Dutyובנויות לעבודה מאומצת לאורך זמן .מערכות הקיפול הינן מודולאריות וניתנות להזמנה על פי צרכי העסק ותהליכי העבודה
שם .מודולאריות זו מאפשרת להגדיר את הזנת הנייר ,מספר הקיפולים הנדרשים וסוגיהם (קסטות או סכין קיפול וכמובן שילוב של
שניהם) ואת היציאה על פי סוגי העבודה.

Ti36

3

2

4

בנוייה על נושפי אוויר מהצדדים המפרידים
את הנייר ועוזרים לו בכניסה .כאשר יש צורך
לטיפול בנייר עבה יותר או ארוך וצר במיוחד
מומלץ לשלב ראש  .TREMATניתן לשלב
במערכת מזין ללא הפסקה מסוג .NSF-36
 .2יחידת קסטות ראשונה  -ניתן לבחור בין
יחידת קסטות עם  4או  6קסטות כיחידה
ראשונה .ניתן להוסיף יחידת קסטות שנייה
עם  4קסטות ואז להגיע ל 10 -קסטות
במכונה אחת .את היחידות ניתן למקם
בהמשך או בצורה אנכית ואז ליצור שילובים
שונים.
 - STA-40 3יחידת יציאה המסייעת בהוצאה
מסודרת של העבודה .היחידה מעבירה את
החומר המקופל למצב אנכי ומסדרת אותו
בקבוצות על פי הגדרה.

מכונת קיפול רבע גיליון שתוכננה על מנת
לבצע קיפולים קטנים ומורכבים במיוחד.
המכונה מתאימה לביצוע קיפולים מדוייקים
של חומר מודפס בפורמט קטן וקיפולים קטנים
במיוחד לתעשיות השונות.
המכונה מצטיינת באמינות גבוהה מאד
התורמת לתפוקה מכסימאלית בזכות מערכת
הפרדת נייר מצוינת והעברת נייר מדויקת.
ניתן לקבל תפוקות ללא הפסקה על ידי חיבור
יחידת הזנה נון-סטופ מסוג  .NSF-36יחידה
המאפשרת הזנת נייר בלי לעצור את פעולת
המכונה .ניתן לשלב יחד שתי יחידות קסטות
לקיפולים מרובים ,יחידת קרוס וכמובן מגוון
יציאות שונה.
 - FEEDER .1מזין הנייר מגיע תמיד במכונה
זו בצורת שולחן יורד .מערכת האוויר כאן

Ti52
2

3

1
4

מכונת הקיפול המובילה בעולם .מערכת
אמינה ויציבה שתוכננה כפתרון מקצועי
לקיפולי חצי גיליון 50x70 ,ס”מ .המערכת
תוכננה לעבודה פשוטה ונוחה אולם לא על
חשבון איכות הקיפול .כמו כן ניתן לשדרג את
המערכת ולהוסיף לה מגוון של אפשרויות
ההופכות את המערכת למערכת המודולארית
ביותר הצומחת עם צרכי העסק שלך.
 .1פידר  -יחידת הפידר מגיעה בדרך כלל
בצורה של שולחן יורד .זו הדרך הנוחה ביותר
לטפל במרבית העבודות המתאימות למכונה
זו .ניתן להזמין פידר זה במגוון של אופציות:
 TREMAT .aראש יניקה אחורי המשפר את
כניסת הנייר בגליונות עבים או ארוכים.
 .bפידר עגול  -פידר עגול משמש לעבודה

ללא הפסקה .בפידר זה ניתן להזין נייר כל
הזמן בלי לעצור את המכונה.
 .2יחידת קסטות במערכת ה Ti-52 -ניתן
לשלב יחידות קסטות ולהגיע ל 3 -יחידות
בסך הכל.
 .3ניתן לשלב יחידה שנייה או שלישית של
 Ti36ועל ידי כך להגיע גם לקיפולים קטנים
במיוחד ( 2ס”מ) ביחידות אלו .היחידות
ניתנות להזמנה אם או בלי מגיני רעש.
 .4יציאה  -מגוון רב של יציאות קבועות או
ניידות מאפשרות להוציא את העבודה
בצורה האופטטימלית לאופי העבודה
המסויימת.
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מכונות קיפול

STAHL

KH78
מכונת קיפול המתאימה לעסקים הצריכים לקפל קונטרסים מגודל גיליון ועד לגודל הקטן ביותר .המערכת הפופולרית מאפשרת ליצור
מגוון רב של צורות קיפול לפי צרכי הלקוחות .המערכת מתאימה לכריכיות הזקוקות לעבודה מסיבית של מגוון רב של סוגי קיפולים.
3
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1

מגוון אופציות להזנת הנייר  - Feeder -מאפשרות להתאים
את המכונה לאופי הפעילות של העסק:
 / PILE FEEDER .Aאו פידר שולחן יורד  -הפידר הבסיסי
המאפשר להניח בצורה פשוטה ונוחה עבודה על מכונת
הקיפול .פידר זה מתאים בעיקר לבתי עסק העוסקים בריצות
קצרות ולא נדרשים לקפל כמויות גדולות באופן שוטף מאותה
העבודה.
 / ROUND FEEDER .Bפידר זה הוא פידר ללא הפסקה
המאפשר לטעון עבודה ללא עצירת המכונה ולכן בנוי לבתי
עסק שעיקר עבודתם הוא ריצות ממושכות מאותה העבודה.
 / PALLET FEEDER .Cפידר שתוכנן ונבנה בעיקר לבתי
דפוס המחפשים להעביר את חומר ההדפסה ישירות ממכונת
ההדפסה למכונת הקיפול ללא צורך בהעמסת הנייר .פידר זה
תוכנן בגובה ערימה של מכונת דפוס גליון ולקפל אותה ללא
עצירות עד לערימה הבאה.

2

3

יחידת קיפול קסטות  /ניתן גם במקרה זה לבצע קיפול
במספר יחידות קסטות ועל ידי כך להגיע לקיפולים ייחודיים
ליישומים שונים .כיוון הקסטות יכול להתבצע בצורה מקומית
מהקסטה או בצורה ממוחשבת במערכות אוטומטיות .יחידות
הקסטות של  HEIDELBERGבנויות בצורה מסיבית המבטיחה
עמידות בעומסים הקשים ביותר לאורך זמן.
יחידת הסכין  /יחידת הסכין מאפשרת לבצע קיפולים אנכיים
של החומר .יחידה זו ניתנת לשילוב לאחר יחידות הקסטות
צד .כיוון הסכינים יכול להתבצע בצורה מקומית מהיחידה או
בצורה ממוחשבת במערכות אוטומטיות.

4

אוטומציה  /מערכות הקיפול של  HEIDELBERGיכולות
להכיל רמות שונות של אוטומציה החל מהרמה שבה הגדרות
נוצרות אוטומטית אך הכיוונים בקסטות נעשים ידנית
ועד לרמה המכסימלית בה תוכנית הקיפול מגיעה בצורה
אוטומטית מתוכנת הרדייה (אימפוזיציה) וכל הכיוונים
מתבצעים אוטומטית ללא מגע יד אדם.

5

 / SBP .Aמערכת יציאה הכוללת דחיסה של החומר.
המערכת מגיעה ב 3 -רחבים שונים 86 ,66 ,46 ,ויכולה לתמוך
במספר יחידות זו לצד זו ( )3UPכולל הזזה ימינה ושמאלה
להפרדת כמויות.
 / VSA .Bיחידת דחיסה הדוחסת סופרת ועורמת חומר
מקופל .יחידה זו דוחסת מלמטה כלפי מעלה.
 / TSH .Cמערכת זו כוללת יציאה כפולה ומאפשרת יצירת
ערימות בכמות הנדרשת ועל ידי כך נחסך הצורך במפעיל
הצמוד ליציאה .מערכת זו תוציא גם את החומר העדין ביותר
נקי מכל סימן.
 .Dסכין ניידת  / VFZ-52 -מערכת סכין זו ניתנת לחיבור
לפני היציאה ומאפשרת ביצוע קיפול סכין נוסף מכל כיוון
נדרש .מערכת זו מספקת לכל בית עסק את הגמישות
המירבית לקפל כל סוג קיפול על פי דרישת לקוחותיו.

ST100

ST350

מערכת כריכת סיכה המתאימה לפורמט
של עד  .A4+מערכת הבנויה ל-עד 9000
חוברות בשעה בצורה יעילה ואמינה.המערכת
מתאפיינת בזמן הכנה קצר ולכן מתאימה
במיוחד לריצות קצרות ובינוניות .המערכת
מגיעה בסטנדרט עם  2ראשי הידוק .יחידת
חיתוך מתחברת ביציאה לחיתוך צידי החוברת.
ניתן לחבר למערכת  4תחנות איסוף כפולות
(כלומר  8קונטרסים) ועוד עמדת הנחה ידנית.
המערכת מצוידת במגוון שכלולים להבטחת
איכות העבודה ואמינות המערכת.

מערכת מקצועית זו נבנתה לעומסי עבודה
בינוניים עד גבוהים .המערכת בנויה להפעלה
ידידותית ופשוטה עם גמישות רבה לביצוע
מרבית העבודות.
עם מאפייני המערכת ניתן למצוא:
> עד  12,000חוברות בשעה.
> זמני הכנה קצרים ביותר.
> מגוון של יחידות הזנה הניתנות לכיוון
והסטת זווית.
> יחידת שליטה מרכזית שולטת על כלל
העמדות וכלל חלקי המערכת.

מכונות כריכה בדבק חם
EUROBIND 600

EUROBIND 1300

EUROBIND 4000

מערכת ה Eurobind 600 -המערכת
המשתלמת ביותר לצרכי העסק
שלך .זמן הכנה קצר ,תפוקות
גבוהות ,גמישות רבה במעבר בין
מוצרים ואיכות המוצר הסופי ללא
פשרות .עם אוסף מרשים של תכונות
ויכולות משולב בטכנולוגיה מתקדמת
מערכות הEuroBind 600/600PUR -
מאפשרות לכרוך ספרים בדבק חם
באיכות גבוהה עם קלות הפעלה
ויכולת מעבר מהירה מאוד בין סוג
עבודה אחד למשנהו.

מערכת ה EUROBIND 1300 -הינה
מערכת  4תוספנים המתאימה לדבק
חם ולדבק PUR
המערכת מכילה מספר יתרונות
הכוללים בין היתר :שולחן השמה עם
מרעד ליישור הספר בכניסה ,מערכת
ייחודית להכנת הגב ,מערכת השמת
דבק ייחודית (גם בדבק חם וגם ל-
 ,)PURמערכת הזנת כריכות הכוללת
מערכת חירוץ וכמובן מערכת יציאה
הכוללת תופסנים.

מערכת ה EUROBIND PRO -הינה
מערכת מקצועית הבנויה לעבודה
מאומצת במשמרות.
המערכת הינה רץ המרתון של מערכות
הדבק החם .המערכת הינה מערכת
מודולארית הבנויה לעבודה לאורך זמן.
משלבת אוטומציה עם קלות הפעלה.
המערכת מתאפיינת בפחת נמוך
הנדרש לכוון המערכת וכמובן בזמן
הכנה קצר שיאפשר להיכנס לעבודה
מהר יותר .המערכת ניתנת להגדרה
מודולארית על מנת לענות על מרבית
הצרכים.
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מכונות כריכה בסיכה

מתכלים לדפוס

Saphira
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הציוד המשמש את בית העסק שלך הינו ציוד יקר שנרכש במיטב כספי העסק על מנת לייצר הכנסה ולאפשר תפעול שוטף של העסק.
חשוב מאוד לתחזק אותו ולהשתמש בו בחומרים שתוכננו לשמור עליו ולא לפגוע במערכות שלו .חברת  HEIDELBERGפיתחה מותג
ייחודי  SAPHIRAהמכיל את מגוון המוצרים והחומרים הנדרשים למכונות שלך וכולם נבדקו ואושרו לאחר שנמצאו מתאימים לציוד של
 .HEIDELBERGחשוב להשתמש בחומרים מאושרים שנבדקו ואושרו על מנת למנוע נזקים בטווח הקצר ובטווח הארוך יותר.

בלנקטים SAPHIRA

לוחות הדפסה

גלילים

אנו מציעים מגוון רחב של בלנקטים
ברמות איכות שונות לכל סוגי
מכונות הדפוס .הבלנקטים המוצעים
הינם בלנקטים שאושרו על ידי
 HEIDELBERGלשימוש במכונות
הדפוס ליישומים השונים .בלנקטים
דו שכבתיים ,תלת שכבתיים
וארבע שכבתיים ,בלנקטים ללכה
ולאפליקציות שונות.

לוחות ההדפסה הינם חלק מהותי
בתהליך הדפוס .לוחות ההדפסה של
 SAPHIRAאושרו על ידי מיטב יצרני
הדפוס ועל ידי יצרני מערכות CTP
מובילות בעולם .הלוחות מתאימים
להדפסות ארוכות וניתנים לשימוש של
עד  250,000הדפסות ללא אפייה ו1 -
מליון עם אפייה .המפעל מייצר כבר
שנים רבות את קו הלוחות הטרמיים
בסטנדרטים הגבוהים ביותר תוך כדי
עקביות בייצור פעם אחר פעם.

גלילי הדפוס של  SAPHIRAמיוצרים
על ידי מיטב יצרני הגלילים .הגלילים
כולם עוברים הרכבה ואיזון במפעל
ומגיעים מוכנים להרכבה במכונות
הדפוס .שימוש בגלילים איכותיים
מבטיח עבודה תקינה של המכונה
לאורך שנים רבות.

רצועות

סכיני פרפורציה/
חיתוך/ביג

גלילים למכונות קיפול

מגוון של רצועות מקוריות שהותאמו
למכונה מבטיחים עבודה אופטימלית
לאורך זמן.

מגוון רחב של סכיני פרפורציה ,חיתוך,
ביג מספקים מגוון של אפשרויות לניקוב,
חירור ,חיתוך וחרוץ.

מגוון של גלילים למכונות קיפול עם
סוגי גומי שונים מאפשרים לבצע
קיפול אופטימלי .הגלילים המורכבים
מציר מתכת ,מיסבים מיוחדים וטבעות
פוליאריתן ברוחב  15מ”מ המסודרות
בכיוון תנועת הנייר מבטיחים תנועה
חלקה של הנייר ועל ידי כך הובלה
מדוייקת שלו וקיפול מדוייק .שימוש
בגלילים מקוריים ולא משופצים
מבטיח :איכות קיפול גבוהה יותר,
אחיזה טובה יותר של הנייר ועל ידי
כך תפוקה גבוהה יותר ,אורך חיים
גבוה יותר .גלילי הEXTRA GRIP -
המתאפיינים ב 30% -יותר פוליאריתן
לגליל מספקים אחיזה טובה יותר
מהגלילים הקלאסיים ומאפשרים אף
אחיזה טובה יותר ויציבה יותר לאורך
הקיפול דבר שמעלה את התפוקה גם
ומונע אפשרות לסימנים בנייר.

אביזרים
רצועות יניקה

מיסבים

פילטרים

רצועות יניקה מקוריות של
 HEIDELBERGמבטיחים לך עבודה
תקינה במהירות המכסימלית של
המכונה .מגוון רצועות שונות ליישומים
וצרכים שונים מאפשרים לך להתמודד
עם סוגי העבודות התובעניות ביותר.

כל מיסב במכונה מתוכנן ונבחר
בקפידה על ידי מהנדסי החברה
להתמודד בעומסים המכסימלים
שיכולים להיות מופעלים על המכלול.
חשוב להשתמש במיסב המדוייק
שנבחר על מנת להבטיח כי המכונה
תעבוד ללא הפרעה ותעמוד בעומסים.
שימוש במיסב דומה יכול לגרום
לעבודה בתפוקות ירודות ואף לנזק
במכונה.

פילטר תקין שומר על המערכות
השונות מפני לכלוך ואבק .פילטר תקין
מבטיח המערכת תקינה ועובדת בצורה
תקינה .פילטר סתום יכול להכביד
על המערכת ואף לגרום למשאבות
להתקלקל עקב עודף עומס.

גרייפרים

יונקים

גומיות

הגרייפרים הם הבסיס להדפסה .גרייפרים
מקוריים יבטיחו לך אחיזה טובה ונכונה
של הנייר במכונת ההדפסה שלך וישמרו
על דיוק אופטימלי בהדפסה רב צבעית.

 HEIDELBERGמציעה מבחר רחב של
יונקים לצרכים שונים .שימוש ביונק נכון
לעבודה הנכונה ולמכונה הנכונה מבטיח
כי העבודה תתבצע בצורה האופטימלית.

מגוון רחב של גומיות בעוביים ,קטרים
וחומרים שונים מספקים פתרון ליישומים
שונים של סוגי נייר שונים.
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מתכלים למכונות חיתוך
סכינים למכונת חיתוך

סטיקים לחיתוך

כימיקלים ושמנים
למכונת החיתוך שלך

סכין המתאימה לעבודה ומושחזת בזווית
הנכונה תבטיח כי החומר ייחתך בצורה
האופטימלית והמדוייקת ביותר מבלי
לפגוע בחומר הנחתך Polar .מציעה מגוון
של סכינים מקוריות למכונות החיתוך
שלה .סכיני  High-Speedהמתאימים
לרוב משימות החיתוך.
סכיני וידייה ,סכינים קשות יותר הנותנות
פתרון לחיתוך מדוייק לאורך זמן וחוסכות
את הצורך להשחיז סכין בצורה תדירה.
מגוון סכינים נוספות קיים המתאים
לצרכים שונים כמו חיתוך מדבקות,
סכינים עם אורך חיים ארוך יותר ועוד.

מגוון של סטיקים מקוריים לחיתוך מוצע
בשילוב עם הסכינים להבטיח כי הסכין
תשמר במהלך החיתוך במצב האופטימלי
ככל שניתן.

המערכות של  Polarתוכננו ונבנו לעמוד
בעומסי עבודה בשחיקה מינימלית .רק
שימוש בחומרים מקוריים של ,Polar
שמנים ,גריז וחומרי ניקוי מתאימים,
מבטיחים כי המכונה שלך תוכל לעבוד
בצורה שהמכונה תוכננה ונבנתה לאורך
שנים .הקפדה על טיפולים בזמן ועל
שימוש בחומרים נכונים יבטיחו כי המכונה
תשמר ותעבוד במינימום תקלות לאורך
זמן.

ברגי ביטחון

 / EASY SLIDEחומר
לניקוי משטח החיתוך

ברגי הבטחון משמשים הגנה למכונה
ממכות או מתקלות שיכולות לנבוע
מגורמים רבים .רק שימוש בבורג בטחון
מקורי יבטיח כי הוא יתפקד בצורה
הנכונה ויישבר במקרה של עומס רב על
זרוע החיתוך ועל ידי כך ימנע נזק לזרוע
החיתוך.

שימוש בחומר זה שומר על שולחן החיתוך
במצבו האידיאלי לאורך זמן ומבטיח
החלקה אופטימלית של החומרים מבלי
ללכלך אותם .חומר זה חסכוני במיוחד
ומגיע באריזות של  250מ”ל ו 1 -ליטר.
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הערות

נוי מערכות  //היא החברה המובילה במתן פתרונות כוללים לדפוס
ולגימור מוצרי נייר .החברה עוסקת ביבוא ,שיווק ומתן שירות למערכות:
כריכה ,למינציה ,חיתוך ,ביג ,קיפול ופרפורציה ,חירור ודיוור ישיר.
החברה נוסדה בשנת .1985במהלך השנים צברנו ניסיון עשיר וידע רב
אשר הובילו אותנו להיות החברה המובילה בענף.
אנו פועלים תוך שימת דגש על שירות מותאם לכל לקוח.
אנו מקפידים לייבא מוצרים איכותיים באופן בלעדי מהחברות המובילות
בעולם ולהיות מעורבים באופן פעיל בחברות אלו על מנת להשפיע על
פיתוח המערכות בהתאמה לצרכי הלקוחות ולמשוב המתקבל מהם.

®

נוי פתרונות דפוס  //הוקמה כחברת אחות של חברת נוי מערכות במטרה
לשרת ולשווק מערכות לתעשיית הדפוס .החברה הוקמה בשנת 2008
מתוך הייעוד המרכזי לשמש כתחנה אחת לכלל צרכי בתי הדפוס.
חברת נוי פתרונות דפוס חורטת על דגלה את נס השרות ולשם כך
לרשות לקוחותינו עומד צוות מקצוען ,אדיב ,מהימן ומהיר תגובה.
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