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DP 4500 

oficiální partner Rilecart pro ČR, SR a PL

Plně automatická perforovací a vázací linka RILECART DP-4500 je určená pro vazbu stolních kalendářů, bloků, atlasů, map 

a dalších dokumentů do dvojité spirály s maximální šířkou vazby do 400mm. Stroj se skládá s automatického vázacího stroje 

B-599 a perforovací části. Proces perforace a vazby dokumentu probíhá zcela automaticky. Obsluha zadá pomocí řídícího  

panelu následující parametry vazby: průměr použité spirály, rozteč oček, požadovaný počet oček a segmentů spirály na 

jednu vazbu. Na vstupu je svazek rozdělen na max. 5 částí po 5mm a následně se tyto částí před vstupem do perforovací 

sekce rozpůlí rozrážecím klínem. Poté následuje perforace svazku dvěmi proti sobě uloženými perforovacími jednotkami. 

Tím, že se perforuje najednou maximálně 2,5mm materiálu, je perforace vždy dokonalá. Před vstupem do vázací sekce, 

která je tvořena automatickou zavírací linkou B-599, je dokument opět zkompletován. Vložení jednoho nebo více segmentů 

dvojité kovové spirály a její následné zavření probíhá již zcela automaticky. Již svázaný dokument je na výstupu 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. Do základního vybavení patří dvojitý automatický 

odvíječ spirály, separátor dělícího papíru, dělící segment pro rozdělení dokumentu před perforací, vakuový odsavač 

papírových konfet vznikajících při perforaci, zavírací set pro jeden průměr spirály dle přání zákazníka, dvojitá perforační 

jednotka v provedení dle přání zákazníka, automatický vibrační podavač 70mm háčků, výstupní dopravníkový pás s plynulou 

regulací, centrální mazací systém.

Ilustrační foto



DP 4500

Maximální formát svazku: 400mm x 300mm

Minimální formát svazku: 100mm x 100mm

Tloušťka pro rozdělení svazků: max. 5mm, min. 3mm

Maximální tloušťka perforace na jeden úder: 5mm

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

Maximální výkon: až 3.000 vazeb za hodinu v závislosti na tloušťce vázaného dokumentu
3-5 mm     (1 svazek)    = 3000 ks/hod
5-10 mm   (2 svazky)    = 1500 ks/hod
10-15mm  (3 svazky)    = 1000 ks/hod
15-20mm  (4 svazky)    =   750 ks/hod
20-25mm  (5 svazků)    =   600 ks/hod
Skutečná rychlost závisí na technických vlastnostech výrobku a organizaci práce. 
Uvedené rychlosti jsou vypočítány při použití papíru o hmotnosti nejméně 80 g / m²

Síťové napájení: 400V; 3 fáze 50/60Hz + neutrál
Příkon: 12 kW
Pneumatické napájení: 8 Atm 
Spotřeba stlačeného vzduchu: 10m3 / hod.
Rozměry (VxŠxH): 2.000 x 9.500 x 3.600mm
Hmotnost: 3.500 kg

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

Technická specifikace:
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Automatické 
perforovací a vázací linky

Vázací systém
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