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SYSTEM BROSZURUJĄCY  
MORGANA SYSTEM  AF2000/2000S  

 

 
 

SYSTEM AF2000/2000S umożliwia wykonywanie różnorodnych broszur z różnych 
źródeł druku (offset oraz cyfra) w tym wydruków lakierowanych, laminowanych.  
Wyposażony jest w 2-półkowy podajnik automatyczny AF602 o pojemności 540mm. 
Podajnik posiada układ rolek pobierających arkusze oraz zestaw nadmuchów ułatwiający 
separowanie arkuszy, co zapobiega podwójnym pobraniom. Jedna z półek może służyć jako 
podajnik składek a druga okładki lub też obie do samych składek dzięki czemu zwiększamy 
pojemność dwukrotnie.   

System wyposażony jest  również w falcerko-zszywarkę BM2000 na zszywki 
(kartridże po 5000szt.) posiadającą opatentowany dwustopniowy układ wałków falcujących 
zapewniający precyzję składania. Opcjonalnie można zastosować zszywarkę BM2000S 
(głowice szyjące drutem- do 50000,00 zszywek z jednej szpuli). 

System składa się ponadto z obcinarki czołowej FTR2000 i opcjonalnie prasy do 
broszur SQF2000. 

 
Możliwe jest również rozbudowanie systemu o moduł CST2000- obcinarka bocznych 
krawędzi z funkcją bigowania okładki. Zapobiega on pękaniu grzbietu okładek przy składaniu 
oraz zwiększa produktywność z uwagi na brak konieczności wcześniejszego przycinania 
papieru na gilotynie. 
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PODSTAWOWE CECHY: 
- 2- półkowy, automatyczny podajnik arkuszy AF602 o pojemności łącznej 540mm  
 
- ustawienia wprowadzane są za pomocą ekranów LCD w module szyjącym   
 
- prędkość maks. zszywania do 3000 broszur na godzinę 
 
- zszywanie 2 głowice na zszywki BM2000 (szycie płaskie) lub drut BM2000S (szycie 
płaskie lub oczkowe- konieczna wymiana głowic) 
 
- zszywanie do 25 arkuszy (80gsm)  
 
- obcinanie czołowe FTR2000 w linii 
 
- opcjonalne moduły tj. prasa do grzbietu broszur SQF2000 oraz CST2000 -obcinarka 
bocznych krawędzi z funkcją bigowania okładki 
 
 

Specyfikacja maszyny*: 
 
Podajnik AF602  
Liczba półek  2 
Pojemność półki 270 mm 
Format maksymalny 350 x 660 mm 
Format minimalny  120 x 210 mm 
Gramatura papieru 60-300 g/m2 
Prędkość pobierania Pobieranie cierne do 15000 ark. A4 na 

godzinę 
Centralne pobieranie arkusza  TAK 
Nadmuch separacji arkuszy  TAK 
Wskazania wyświetlacza  pobranie podwójne, brak pobrania, pusta 

półka, zacięcie papieru. 
Wymiary 1260 x 1017 x 700 mm  
Waga  250 kg  
 
Zszywarko- falcerka BM2000 (szycie 
płaskie) 

 
Pojemność  do 25 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 
Prędkość  do 3000 broszur na godzinę 
Format maksymalny 320 x 470 mm 
Format minimalny  120 x 210 mm 
Gramatura papieru 60-300 g/m2 
Automatyczne ustawienie formatu papieru w TAK  
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całej linii z panelu sterowania  
 
Zszywanie na zszywki  

2 zszywacze (zszywki płaskie kartridż po 
5000szt.) 

Tryb zszywania Boczne, grzbietowe, narożne 
Pamięć prac 10 programów  
Wymiary 1135 x 1520 x 680 mm 
Waga  161 kg  
 
 
Zszywarko- falcerka BM2000S (szycie 
oczkowe) 

 
Pojemność  do 25 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 
Prędkość  do 3000 broszur na godzinę 
Format maksymalny 320 x 470 mm 
Format minimalny  120 x 210 mm 
Gramatura papieru 60-300 g/m2 
Automatyczne ustawienie formatu papieru w 
całej linii z panelu sterowania  

TAK  

Zszywanie drutem 2szt. ISP M-2000 
Opcjonalnie 2 szt. do wymiany na szycie 
oczkowe (Hohner 43/6) 

Tryb zszywania Boczne, grzbietowe, narożne 
Pamięć prac 10 programów  
Wymiary 1135 x 1520 x 680 mm 
Waga  161 kg  
 
 
Trymer (obcinarka czołowa) FTR 2000 
 

 

Pojemność  30 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 
Maks. długość broszury  220 mm 
Min. długość broszury 120 mm 
Maks. długość broszury, bez obcinania 235 mm  
Min. długość broszury, bez obcinania 105 mm 
Maks. szerokość broszury 320 mm 
Min. szerokość broszury 120 mm 
Prędkość  do 2400 broszur na godzinę 
Długość obcinania regulowana do 15 mm 
Wymiary 1100 x 350 x 595 mm 
Waga  83 kg  
 
 
 



Oferta na system broszurujący  MORGANA SYSTEM AF2000 

 

: ul. Kościuszki 47, 27-500 Opatów. Biuro handlowe: ul. Łopuszańska 53/21, 02-232 Warszawa  

                                           Tel.  22 398-38-34,  warszawa@grafmasz.pl                                                              Strona 4 
 

Prasa do grzbietu SQF 2000 
 

 
Pojemność  25 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 
Maksymalna długość broszury  228 mm 
Min długość broszury 105 mm 
Szerokość broszury max Maks. 320 mm 
Szerokość broszury min Min. 120 mm 
Tryb pracy 4 tryby dopasowane do grubości broszury 

oraz tryb przelotu bez zaciskania 

 
Prędkość  do 1800 broszur na godzinę 
Wymiary 1100  x 350 x 595 mm 
Waga  60 kg  
 

 
Obcinarka boczna z funkcją bigowania 
okładki CST2000 
 

 
Zakres obcinania maks. 30 mm, min. 5 mm po każdej stronie 
Maksymalna asymetria cięć +- 5 mm na stronę 
Format papieru Identyczny jak BM2000 
Gramatura papieru  64-300 gsm (środek broszury) 

150-250 gsm (bigowana okładka)** 
Prędkość  Zsynchronizowana z wieżą/podajnikiem 
Wymiary 1250 x 820 x 855 mm 
Waga  210 kg 
*W związku z tym, iż maszyny Morgana są na bieżąco udoskonalane, opublikowane specyfikacje i inne 
informacje  mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie dane techniczne są zależne od aplikacji, typu 
zdjęcie, temperatury, typu maszyny drukującej. Podane zakresy grubości arkuszy dotyczą niepowlekanych i 
niezadrukowanych arkuszy. 
 
Urządzenia posiadają certyfikat CE. 
Morgana Systems Ltd. 
 
 
 


