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Oferta na oklejarkę do książek DigiBook 300  PUR 

angielskiej firmy MORGANA 

 

 

DigiBook 300 PUR to oklejarka jednoszczękowa na klej typu PUR (SYSTEM 

ZAMKNIĘTY) angielskiej firmy Morgana idealnie nadająca się do klejenia zarówno 

wydruków offsetowych jak i cyfrowych w profesjonalnym standardzie. DigiBook 300 jest 

wyposażony w opatentowany zamknięty system klejenia z funkcją klejenia bocznego grzbietu 

książki. 
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Wyposażenie: 

• wydajność nawet do 300 książek na godzinę 

• dotykowy panel sterowania umożliwiający automatyczną zmianę formatu 

• pneumatyczny zacisk 

• automatyczny pomiar grubości wkładu gwarantujący perfekcyjne ustawienie zacisku 

bloku i głowicy klejącej (pod kątem nakładania kleju na grzbiet i klejenia bocznego) 

• głowica aplikuje klej PUR na grzbiet i boki książki 

• elektronicznie regulowana długość nakładania kleju  

• profesjonalne frezowanie i nacinanie grzbietu  z regulacją głębokości– odpowiedni 

również do falcowanych składek 

• regulacja głębokości frezowania w zakresie 0-2,8  mm 

• ręczny odbiór gotowych książek ze stolika okładkowego 

• regulowany siła czas dociskania okładki 

• dotykowy panel sterowania (programator) 

• automatyczny system czyszczenia głowicy przy użyciu programatora  

• wyciąg ścinek 

• możliwość wyposażenia maszyny w przystawkę do ponadwymiarowych okładek (np. 

okładki ze skrzydełkami) 

• automatyczny pomiar grubości PLC  

• podawanie gazy do produkcji bloków (opcja) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:  

Ilość szczęk 1 

Długość składki 110 - 450 mm 

Grubość składki 2 - 50 mm 

Maksymalna gramatura i grubość okładki  od 120 g/m2 do 400 g/m2  

Format maks. okładek 710 x 460 mm 

Format min. okładek 242 x 120 mm 

Format. maks. książki 450 x 320 mm 

Format min. książki 120 x 110 mm 

Wydajność pracy Mechaniczna wydajność  do 300  książek = 

600 cykli/h* 

Cykl pracy  

 

Ręczne podawanie składu, zacisk i start po 

wciśnięciu przycisku na karetce (bez 

konieczności ich przytrzymywania przy 

przejeździe karetki). Automatyczny powrót 

szczęk. Ręczny odbiór gotowej książki. 

Frez Regulowana głębokość w zakresie 0-2,8 mm  

Regulacja grubości warstwy kleju na 

grzbiecie 

Regulacja ciśnienia podawania kleju PUR 

Regulacja długość kleju na grzbiecie  TAK 

Sterowanie Panel dotykowy 

Wyciąg ścinek  Automatyczny 

Pojemność klejownika Do 3 kg 

Gabaryty i zasilanie maszyny: 

 

Wymiary maszyny (dług. x szer. x wys. 

mm):  

2470×1270×1660 mm 

(nie zawiera wolnostojącego wyciągu ścinek) 

 

Ciężar netto: 525 kg 

Zasilanie: 400V/50Hz -60Hz 3 fazowe. 

 

 
 

*Rzeczywista wydajność zależna jest od rodzaju kleju, czasu zacisku, grubości opraw oraz umiejętności 

operatora.   

 

Urządzenie wymaga stosowania kompresora min. 7 bar max. 9 bar.  Kompresor nie jest 

wliczony w cenę maszyny.  

 

Podana specyfikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Prawa Handlowego. Zastrzegamy możliwość zmian. 
 

DOSTAWCA URZĄDZENIA:  

MORGANA LTD., Wielka Brytania    


