mini system zbierajàcy
automatyczne zbieranie oraz finishing

wysoka pr´dkoÊç zbierania
dwukierunkowe podawanie
2400 broszury na godzin´
prosta obs∏uga

mini system zbierajàcy
automatyczne zbieranie oraz finishing

Zbieraczki duplo DC-6, DC-8, DFC-10/20 oraz DFC-12/24
Zbieraczki Duplo Mini dost´pne sà w wersjach z 6, 8, 10, 12, 20 oraz 24 stacjami.
W po∏àczeniu z modu∏em finishingu, zapewniajà one szybkie, niezawodne,
proste w obs∏udze oraz efektywne kosztowo rozwiàzanie adresowane dla Êrednich i ma∏ych
drukarni, punktów reprograficznych oraz biur.

opcje programowania:
licznik ca∏kowity oraz
wybranego zakresu
automatyczny wybór pó∏ek
wstawianie arkusza
tryb blokowy

zakres rozmiarów oraz typów
papieru A5 do SRA3:
40 - 130g/m2

wysoka pr´dkoÊç zbierania:
do 3900 zestawów na godzin´

DFC-12 cierna wie˝a zbierajàca

duplo Bookie
Duplo Bookie to proste w obs∏udze rozwiàzania do r´cznego broszurowania niskich
nak∏adów. Jako jedno z najbardziej efektywnych kosztowo rozwiàzaƒ broszurowania
urzàdzenia Duplo Bookies sà idealne do zastosowaƒ w instytucjach edukacyjnych,
koÊcielnych, biurach oraz stowarzyszeniach.

Gama zbieraczek Duplo oferuje u˝ytkownikom obs∏ugujàcym mniejsze nak∏ady doskona∏à
konstrukcj´, jakoÊç oraz funkcjonalnoÊç. Niezawodny system podawania, szybka konfiguracja
oraz mocne jednostki zszywania, falcowania i obcinania pozwalajà na wytwarzanie wysokiej
jakoÊci broszur.

DBM-120 - dynamiczne urzàdzenie do broszurowania

precyzyjne wyrównywanie zestawów

To automatyczne urzàdzenie do broszurowania pod∏àcza si´ on-line
do DFC-10 oraz DFC-12, aby utworzyç szybkie i zapewniajàce du˝à
wydajnoÊç rozwiàzanie dla wykaƒczania wszystkich dokumentów.
Model DBM-120 pozwala na zszywanie grzbietowe, naro˝ne oraz
boczne.

KoniecznoÊç dla wszystkich wykonujàcych bezkalkowe zestawy.
Zbieraczki Mini obs∏ugujà zarówno zestawy ponumerowane malejàco,
jak i rosnàco (ang. handle both backward and forward numbered
sets) wysuwajàc je do przodu lub do ty∏u oraz wstawiajàc
jednoczeÊnie ok∏adki, jeÊli jest to potrzebne. Urzàdzenie dok∏adnie
wyrównuje zestawy przygotowujàc je do prasy dociskowej.

zszywanie naro˝ne / boczne oraz dziurkowanie

skalowalne systemy

Urzàdzenie zszywajàce DC-S4 umo˝liwia zbieranie
i naro˝ne zszywanie (ukoÊne lub równoleg∏e) arkuszy w jednym
przebiegu. Natomiast dysponujàc opcjami dodatkowymi bocznego
zszywania oraz dziurkowania mo˝na wybraç najlepszy sposób
wykaƒczania prac odpowiadajàcy aktualnym potrzebom. Ponadto,
poprzez podajnik off-line mo˝na podaç r´cznie do 20 arkuszy.

Mo˝liwoÊç wzajemnego ∏àczenia poszczególnych urzàdzeƒ z grupy
Duplo daje mo˝liwoÊç stworzenia na poczàtek systemu podstawowego
oraz póêniejszej jego rozbudowy o zbieraczki i urzàdzenia
do broszurowania, tak by móg∏ on na bie˝àco sprostaç rosnàcym
potrzebom biznesowym oraz wymaganiom zwiàzanym
z wykaƒczaniem wydruków.

podawanie arkuszy dla wygodnego pakietowego drukowania
dwukierunkowe podawanie: przyczynia si´ do 100% wzrostu produktywnoÊci dzi´ki dwukierunkowemu podawaniu przy wie˝ach pracujàcych w lewà lub prawà stron´
tryb blokowy: dzielàc wie˝´ na dwie cz´Êci, mo˝na w trakcie produkcji dok∏adaç zadania, co pozwala na przygotowanie do pracy ró˝nych rodzajów oraz formatów papieru

Wynoszàca 5000 pojemnoÊç zszywacza z p∏askimi zaciskowymi zszywkami dla
mocniejszego i trwalszego ∏àczenia, system detekcji zaci´ç papieru, nieprawid∏owo
podanych arkuszy oraz braku zszywek pozwala wyeliminowaç straty w postaci b∏´dnych
egzemplarzy, alternatywne umieszczanie materia∏u zwi´ksza wydajnoÊç oraz
wszechstronnoÊç pracy, 10 zaprogramowanych trybów oraz 3 tryby u˝ytkownika,
automatyczna zmiana rozmiaru.

produkuje do 2400 broszur na godzin´

2 x DFC-12 pod∏àczone on line do DBM120 wraz z DBM-120T.

Specyfikacja techniczna
Zbieraczka

DC-6

DC-8

DFC-10/20

stacje
pojemnoÊç pó∏ek
rozmiar arkusza min.
rozmiar arkusza maks.
gramatura papieru
pr´dkoÊç (zestawów/godzin´)
programy

6
20 mm
A5 (148 x 210 mm)
A3 (297 x 420 mm)
40 - 130 g/m2
2100
automatyczny wybór pó∏ki

8
20 mm
A5 (148 x 210 mm)
A3 (297 x 420 mm)
40 - 130 g/m2
2100
automatyczny wybór pó∏ki

10 (2 wie˝e opcja dla 20)
12 (2 wie˝e opcja dla 24)
28 mm (papier wysokiej jakoÊci 64 g/m2 x 330 arkuszy)
A5 (148 x 210 mm)
A5 (148 x 210 mm)
SRA3 (320 x 450 mm)
SRA3 (320 x 450 mm)
40 - 130 g/m2
40 - 130 g/m2
3900
3900
automatyczny wybór pó∏ki, tryb normalny, przek∏adania, blokady,
modu∏ zamienny (stosowany do DFC10 i DFC12)

DFC-12/24

system detekcji
êle podane arkusze
podwójnie podane (optyczna)
pusta pó∏ka
zaci´cie
zape∏nienie uk∏adarki
taca odbiorcza
pojemnoÊç uk∏adania
wymiary (szer. x g∏. x wys.)
waga netto

tak
tak
tak
tak
tak
uk∏adanie proste / z przesuni´ciem
55 mm
610 x 450 x 673 mm
43 kg

tak
tak
tak
tak
tak
uk∏adanie proste / z przesuni´ciem
55 mm
610 x 450 x 813 mm
52 kg

tak
tak
tak
tak
tak
uk∏adanie proste / z przesuni´ciem
70 mm
820 x 560 x 993 mm
66.6 kg

tak
tak
tak
tak
tak
uk∏adanie proste / z przesuni´ciem
70 mm
820 x 560 x 1137 mm
75 kg

Urzàdzenia do broszurowania Autobookie

DBM-120

typ
on-line/off-line
programy
maks. pojemnoÊç papieru (80 g/m2)
maks. pr´dkoÊç podawania arkusza
rozm. arkusza:
boczne / naro˝ne zszywanie
zszywanie grzbietowe / falcowanie

manualna zmiana rozmiaru
nie / tak
falcowane: 10 arkuszy / p∏askie: 12 arkuszy
40 broszur/ godzin´ (manualna obs∏uga)

automatyczna zmiana rozmiaru
tak / tak
10 zaprogramowanych formatów; 3 rozmiary u˝ytkownika
falcowane: 16 arkuszy / p∏askie: 25 arkuszy
2400 broszur / godzin´

197 x 273 mm to 297 x 420 mm

rozmiar nieprzyci´tej broszury

min: 197 x 137 mm / max: 297 x 210 mm

pozycje zszywania
liczba g∏owic zszywajàcych
licznik ca∏kowity
systemy detekcji
opcjonalna obcinarka
wym. urzàdzenia do tworzenia broszur
wymiary obcinarki
waga netto
zu˝ycie energii / zasilanie

grzbietowa / boczna / tylko falcowanie
2
222 x 528 x 500 mm
13 kg
40W, 1A

min: 139 x 200 mm / max: 231 x 320 mm
min: 200 x 200 mm* / max: 450 x 320 mm
*min: 148 x 200 mm with optional accessory
min: 200 x 100 mm* / max: 320 x 225 mm
*min: 148 x 100 mm z opcjonalnymi akcesoriami
grzbietowa / boczna / naro˝na / tylko falcowanie
2
tak
zaci´cie, b∏´dne podanie, brak zszycia
DBM-120T
700 x 1300 x 550 mm (∏àcznie z pasem transmisyjnym)
740 x 373 x 550 mm
DBM-120 120 kg / DBM-120T 60 kg
230V, 50Hz

DC-S4 Urzàdzenie zszywajàce

DC Mini J Jogger

liczba arkuszy
rozmiar arkusza

liczba arkuszy
rozmiar arkusza

pr´dkoÊç (zestawów / godzin´)
pozycje zszywania
opcje
wymiary
waga netto
zu˝ycie energii / zasilanie

20
min: A5 (148 x 210 mm)
max: A4 (210 x 297 mm)
2100
corner
zszywanie boczne oraz dziurkowanie
197 x 828 x 517 mm
18 kg
230V, 50Hz

500
min: A5 (145 x 210 mm)
max: SRA3 (320 x 450 mm)
pr´dkoÊç (zestawów / godzin´) 2100
wymiary
760 x 420 x 420 mm
waga netto
25 kg
zu˝ycie energii / zasilanie
230V, 50Hz

*Podstawa jako dodatek przy pod∏àczaniu do DFC-10/DFC-12

Duplo Polska sp. z o.o.
00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 92
tel.: 0-22 499 55 72
fax: 0-22 499 55 73
email: info@duplopolska.pl
website: www.duplopolska.pl
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Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation
Duplo prowadzi polityk´ sta∏ego udoskonalania swoich produktów,
w zwiàzku z czym zastrzega sobie prawo
do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w powy˝szej specyfikacji.

