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 ProBind W.         

Automatická perforovací a vázací linka 

 
 

Automatická perforovací a vázací linka ProBind W je nejmodernější zařízení pro vazbu stolních kalendářů, 
bloků, atlasů, map a dalších dokumentů do dvojité spirály. 

Aby perforace u všech dokumentů do tloušťky až 23mm byla vždy dokonalá, o to se postará výkonné a hlavně 
velmi rychlé děrovací zařízení pracující s rychlostí až 105 taktů za minutu spolu s unikátním systémem 
rozkládání a opětovného složení dokumentu. 

Dalším unikátem je systém pro vystředění jednotlivých otvorů perforace spolu se systémem předsazení 
jednotlivých listů tak, aby vznikla ideální trajektorie pro prostup jednotlivých oček dvojité kovové spirály při 
zavírání. 

Zavírací sekce je vybavena unikátním systémem zavíracích čelistí, jedinečných pro každý průměr spirály. 

Na výstupu je linka standardně vybavena zařízením pro otáčení obálek spolu s výstupním dopravníkovým 
pásem, jehož rychlost se dá kontinuálně měnit nebo nastavit krokový posuv. 

Linku ProBind W je možné dle přání dovybavit automatickým nakladačem, automatickými přikladači obálek a 
kalendářových stojánků, jednotkou pro zaoblování rohů, případně ji propojit se snášecím strojem. 

Řídící systém Simatic je možné vzdáleným přístupem pravidelně aktualizován případně editovat.  

Bez nadsázky se dá říci, že se jedná o jedno z nejuniverzálnějších a nejvýkonnějších zařízení na trhu, 
vyznačující se vysokou produktivitou, spolehlivostí, univerzálností a navíc velmi moderním designem. 

Profesionálové volí Kugler-Womako.  
 

 

 

 

 

Rozdělení svazku před děrováním Automatické přikládání obálek  Zavírací čelisti 
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Jak to funguje:                                              

 
Zjednodušeně by se dalo říct, že na jedné straně obsluha ručně naloží svazek listů o tloušťce až 23mm a 
rychlostí až 2.100ks za hodinu budou na druhém konci vypadávat již svázané dokument. Mezi tím však stroj 
vykoná zcela automaticky hned několik operací. 

Nejprve je třeba zadat pomoci řídícího panelu s dotykovou obrazovkou základní parametry vazby: průměr 
použité spirály, rozteč oček, požadovaný počet oček a segmentů spirály na jednu vazbu, počet dělení svazku 
před perforací a rychlost vazby.  

Vázaný dokument je po vložení automaticky přesunut do sekce dělení, kde je postupně rozdělován na 
jednotlivé častí o tloušťce do 3mm, které pak putují do sekce perforace, kde jsou jednotlivé svazky 
perforovány a následně se provede opětovné snesení jednotlivých částí do původního dokumentu. Tímto 
postupem jsou otvory perforace vždy precizní a nedochází k tzv. „lepení“ jednotlivých listů 

Následuje srovnání svazku, vystředění děr a úprava trajektorie děr pro snadnější vniknutí jednotlivých oček 
dvojité kovové spirály. 

V sekci vazby dojde k oddělení jednoho nebo více segmentů dvojité kovové spirály z cívky a jejich následné 
vložení do jednotlivých otvorů a zavření. 

Ve výstupní sekci dojde ještě k přetočení zadní obálky, aby šev zavřené dvojité kovové spirály byl schován a 
poté jsou svázané dokumenty řazeny k odběru. 

 

 

Přídavné vybavení 
 

• Perforovací a vysekávací jednotky v délce 360mm, různé typy otvorů a roztečí, s nebo bez otvoru na 
kalendářový háček. 

• Perforovací jednotky 3 v 1, perforace pro vazbu, trhací perforace, šanonové otvory, všechny tři 
perforace lze vytvořit najednou. 

• Jednotky pro speciální výseky, hmatníky, indexy. 
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Technická specifikace: 
 

• Maximální délka perforace: 330mm 

• Maximální formát: 330 (vazba)x450mm 

• Minimální formát: 75 (vazba) x 90mm 

• Maximální tloušťka perforace: 3mm  

• Nastavitelná vzdálenost perforace od okraje 

• Maximální rychlost perforace: 105 taktů za minutu, reálný výkon je závislý na formátu, tloušťce a 
druhu perforovaného materiálu 

• Maximální rychlost vazby: 35 taktů za minutu, reálný výkon je závislý na formátu, tloušťce a druhu 
vázaného materiálu 

• Kontinuální nakládací sekce  

• Ovládání řídícím panelem 

• Výstupní dopravníkový pás 

• Síťové napájení: 400V /50Hz 

• Příkon: 3kW 

• Rozměry: (VxŠxH): 1.800 x 2.300/2.900 x 1.300mm 

• Hmotnost:1.150/1.250kg 

• Záruka: 12 měsíců 

• Záruční i pozáruční servis zajištěn proškoleným technikem s mnohaletými zkušenostmi. 
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