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B 599 

oficiální partner Rilecart pro ČR, SR a PL

Plně automatická vázací linka RILECART B-599 je určená pro vazbu stolních kalendářů, bloků, atlasů, map a dalších 

dokumentů do dvojité spirály s maximální šířkou vazby do 450mm. Proces vazby dokumentu probíhá zcela automaticky. 

Obsluha zadá pomocí řídícího panelu následující parametry vazby: průměr použité spirály, rozteč oček, požadovaný počet 

oček a počet segmentů spirály na jednu vazbu. Vázaný dokument je po vložení na dopravník automaticky přesunut do vázací 

sekce. Zde je dokument pomocí bočních dorazů řádně srovnán a následně najíždí spirála do dokumentu,která je speciálním 

vázacím systémem přetočena o 90°. Pro každý průměr spirály od 1/4” do 1” je nutné použít odpovídající zavírací set, který 

sestává z dělící jednotky plus spodního a horního dílu zavírací jednotky. Již svázaný dokument je na výstupu ze stroje 

spuštěn na dopravníkový pás,kde jsou jednotlivé dokumenty řazeny k odběru. Výstupní dopravníkový pás je možno nahradit 

automatickým zařízením na otáčení obálek do formátu 500x500mm. Pokud se používá pouze samostatná vázací linka B-

599, je nezbytné, aby dokument byl naperforován předem. Při napojení perforovací linky tvoří plně automatickou perforovací 

a vázací linku DP-4500.  Systém rotace dvojité kovové spirály spolu s precizním zakladačem zajistí za všech okolností 

přirozené vložení jednoho nebo více segmentů do vázaného svazku. Tento unikátní systém spolu s dvojitým automatickým 

odvíječem spirály umožňuje dosahovat velmi vysoké produktivity - až 4.000 vazeb za hodinu. Již svázaný dokument je na 

výstupu spuštěn na dopravníkový pás, kde jsou jednotlivé dokumenty řazeny k odběru.   Do základního vybavení patří dvojitý 

automatický odvíječ spirály, separátor dělícího papíru, zavírací set pro jeden průměr spirály dle přání zákazníka, výstupní 

dopravníkový pás s plynulou regulací, centrální mazací systém. Stroj je možné dle přání zákazníka dovybavit ručně plněným 

automatickým podavačem háčků nebo automatickým podavačem háčků na roli pro délky od 100 do 200mm.

Ilustrační foto



B 599

Maximální formát svazku: 450mm x 500mm

Minimální formát svazku: 100mm x 80mm

Rozsah průměrů dvojité kovové spirály: od 1/4” po 1” s roztečí  3:1” a 2:1”

Maximální výkon: až 4.000 vazeb za hodinu v závislosti na typu vázaného dokumentu a organizaci práce

Dvojitý nakladač spirály - minimální časová prodleva při výměně spirály

Síťové napájení: 400V; 3 fáze 50/60Hz + neutrál
Příkon: 5 kW
Pneumatické napájení: 8 Atm 
Spotřeba stlačeného vzduchu: 5m3 / hod.
Rozměry (VxŠxH): 1.600 x 4.500 x 1.400mm
Hmotnost: 1.250 kg

Záruka: 12 měsíců, záruční i pozáruční servis zajištěn proškoleným personálem 

Technická specifikace:
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Automatické 
perforovací a vázací linky

Automatický podavač háčkůDvojitý nakládač spirály

Vázací systém
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