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 Obscure MAXIMA W.M.          

Poloautomatická perforovací a vázací linka 

 
Poloautomatická perforovací a vázací linka Obscure MAXIMA W.M. byla navržená a vyrobená s použitím 
nejnovější generace komponentů a v současné době je to HI TECH zařízení na poli vazby zejména 
stolních a nástěnných kalendářů, brožur a dalších dokumentů do dvojité kovové spirály a to vše až do 
formátu 500x700mm. 

Svými rozměry malé, snadno ovladatelné zařízení je velice flexibilní a umožní svým uživatelům rychle a 
precizně splnit i ty nejnáročnější požadavky trhu. 

Je možné ho využít pouze k děrování, k děrování a vazbě do dvojité kovové spirály s nebo bez háčku, 
případně jenom k vazbě již předem naděrovaných dokumentů.   

Ovládání je díky dotykovému displeji a češtině velmi snadné a intuitivní. Rovněž výměna vázacích čelistí 
při změně průměrů dvojité kovové spirály zabere jen pár minut. 

 

      Komunikace v češtině   Dělená perforovací jednotka  Precizní fixace svazku 
čelistmi 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Formovač-Podavač háčků      Vyjímatelná vázací sekce usnadní nastavení Výstupní dopravníkový pás  
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Jak to funguje:                                              

 
Obsluha zadá pomoci řídícího panelu s dotykovou obrazovkou základní parametry vazby: počet cyklů 
perforace, průměr použité spirály, rozteč oček, požadovaný počet oček a segmentů spirály na jednu vazbu, 
případně automatické vložení háčku u nástěnných kalendářů.  

Poté vloží vázaný dokument do sekce perforace, kde je uchopen dvojicí pneumatických čelistí, které 
zafixují jeho správnou polohu pro všechny následující operace. 

Dokument je pak perforován buď najednou, nebo u tlustších dokumentů na vícekrát.  

Následuje přesunutí do vázací sekce, kde dojde k oddělení jednoho nebo více segmentů dvojité kovové 
spirály z cívky a jejich následné vložení do jednotlivých otvorů a zavření. 

U vazby nástěnných kalendářů s háčkem automatický formovač vytvoří z tyčinky háček v délce 70-350mm 
a podavač ho vloží do segmentů spirály před jejich uzavřením. 

Již svázaný dokument je na výstupu vysunut na dopravníkový pás, kde jsou jednotlivé dokumenty řazeny k 
odběru. Rychlost posuvu dopravníkového pásu lze plynule nastavovat, lze rovněž nastavit popojetí pásu po 
dosažení určitého počtu kusů.  
U nástěnných kalendářů je před výstupem na dopravníkový pás senzorem prověřena přítomnost háčku. 
 

Přídavné vybavení 
 

• Perforovací jednotky různých typů otvorů a roztečí s nebo bez otvoru na kalendářový háček. 
• Vázací čelisti pro průměry spirál 3/16“ – 7/16“. 

 

 
 

 
Technická specifikace: 
 

• Maximální délka perforace: 500mm 

• Maximální formát: 500 (vazba)x500/700mm s přídavným stolem 

• Minimální formát: 105 (vazba) x 105mm 

• Maximální tloušťka perforace: 4mm  

• Vazba do dvojité kovové spirály o průměru: 3/16“, ¼“, 5/16“, 3/8“ a 7/16“ 

• Automatický formovač / podavač háčků v délkách 70-350mm 

• Maximální rychlost: 2.000 taktů za minutu, reálný výkon je závislý na formátu, tloušťce a druhu 
perforovaného materiálu 

• Ovládání dotykovým řídícím panelem, komunikace v češtině 

• Výstupní dopravníkový pás 

• Síťové napájení: 400V /50Hz 

• Příkon: 4,5kW 

• Pneumatické napájení: 6 barů, spotřeba 25 l/min. 

• Rozměry: (VxŠxH): 1.600 x 2.400 x 2.000mm 

• Hmotnost:1.300 
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