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ZSZYWARKO-FALCERKI MORGANA  
 

 
 

 BM60 to prosta obsłudze zszywarko-falcerka z podawaniem ręcznym gotowych 
zestawów arkuszy bez możliwości rozbudowy urządzenia o zbieraczkę. 
Umożliwia zszywanie i składanie do 22 arkuszy o gramaturze 80 g/m² (broszury do 88 stron). 
Standardowo przystosowana do szycia grzbietowego, opcjonalnie szycie narożne i boczne. 
Zakres gramatur to 60-250 g/m² w formacie SRA3 do A5. Możliwa jest wymiana głowic na 
szyjące zszywkami oczkowymi. 
 
Ustawienia z panelu operatora: ręczny bądź automatyczny start, wyłącznie zszywanie (tylko 
falcowanie), wyłączone falcowanie (samo zszywanie). 
 
 BM61 to zszywarko-falcerka  mogąca pracować w 2 trybach: podawanie ręczne 
gotowych zestawów lub podawanie zbieraczki ciernej C/AC510 (zbieraczka 10 – półkowa 
umożliwiająca zebranie po 1 arkuszu z każdej) .Urządzenie umożliwia obróbkę arkuszy w 
maksymalnym formacie 305 x 440 mm. 
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Konfiguracje zestawów: 
 
1. Zszywarko - falcerka BM60/BM61 (SYSTEM 60) 
Podawanie ręczne zestawów. 

 
 
2. Zszywarko-falcerka BM60/BM61 + prasa SQF104 (SYSTEM 70) 
Zestawy do zszycia podawane są ręcznie przez operatora, następnie prasowanie grzbietu i 
podawanie na wykładak odbywa się automatycznie. 
 

 
3.  Zbieraczka C510 + zszywarko-falcerka BM61 + prasa SQF104 (SYSTEM 40) 
Zbieraczka pracuje wyłącznie w trybie klasycznego zbierania (1 arkusz z półki). 
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4.  Zbieraczka AC510 + zszywarko-falcerka BM61 + prasa SQF104  (SYSTEM 50) 
Składa się ze : zbieraczki AC510, zszywarki BM61 oraz prasy grzbietu SQF104. 
Zbieraczka pracuje wyłącznie w trybie klasycznego zbierania (1 arkusz z półki). 
 

 
 
 
Parametry techniczne maszyn* 
Zszywarko-falcerka BM 60 
Pojemność arkuszy  jednorazowo  do 22 arkuszy (80 g/m²) 
Prędkość** podawanie ręczne  (czas szycia ok 4 sek.) 
Gramatury papieru 60-250 g/m² 
Tryb pracy Szycie: grzbietowe, boczne, narożne 
Liczba głowic zszywających 2 (opcja wymiany na głowice do szycia 

oczkowego) 
Typ zszywek 26/6, R26/6 
Wskazania na panelu Niski poziom zszywek oraz zacięcie papieru  
Format maks. 338 x 458 mm 
Format min.  138 x 210 mm 
Wymiary (z podstawa i wykładakiem) 960 x 500 x 1230 mm 
Waga (bez podstawy) 55 kg 
Zasilanie 230V/50Hz 
 
Zszywarko-falcerka BM 61 
Pojemność arkuszy  jednorazowo  do 22 arkuszy (80 g/m²) 
Prędkość** -podawanie ręczne  (czas szycia ok 4 sek.) 

- podawanie ze zbieraczki (do ok. 1800 
broszur/h) 

Gramatury papieru 60-250 g/m² 
Tryb pracy Szycie: grzbietowe, boczne, narożne 
Liczba głowic zszywających 2  
Typ zszywek 26/6 
Wskazania na panelu Niski poziom zszywek oraz zacięcie papieru  
Format maks. 305 x 440 mm 
Format min.  200 x 270 mm 
Wymiary (z podstawa i wykładakiem) 880 x 500 x 1280 
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Waga (bez podstawy) 58 kg 
Zasilanie 230V/50Hz 
 
 

Prasa SQF 104 
Pojemność arkuszy  jednorazowo  do 22 arkuszy (80 g/m²) 
Prędkość* - podawanie ręczne  

- w linii do 1800 broszur na godzinę  
Tryb pracy 3 rodzaje siły zgniatania 

+ by-pass bez zgniatania (w przypadku pracy 
w linii z innym urządzeniem) 

Format maks. 240 x 325 mm 
Format min.  100 x 120 mm 
Wymiary  405 x 560 x 329 mm 
Waga 71 kg 
Zasilanie 230V/50Hz 
 

Zbieraczka C510/ACF 510  
Liczba półek  10  
Pojemność półki 28 mm 
Format maksymalny 320 x 457 mm 
Format minimalny  120 x 210 mm 
Gramatura papieru 60-250 g/m2 
Prędkość zbierania  4000 zestawów na godzinę 
Centralne pobieranie rolek TAK (pobieranie za krawędź arkusza- brak 

rysowania wydruków) 
Boczny nadmuch arkuszy TAK, (tylko model AC ) 
Wskazania wyświetlacza  pobranie podwójne, brak pobrania, pusta 

półka, zacięcie papieru, pełna taca 
odbiornika papieru. 

Wymiary 1765 x 550 x 550 mm 
Waga  108 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. 
 
*Rzeczywista wydajność zależna jest od czasu zacisku, grubości  opraw oraz umiejętności 

operatora.   
 
Urządzenie posiada certyfikat CE Morgana Systems Ltd. 
 
 

 
 
Biuro handlowe: ul.Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa, 22 398 38 34, 513 037 223 


