
FASTBIND PUREVA SMART
PERFECT BINDING

 Automatisch bindsysteem voor PUR en EVA

• Automatische perfectbinder 
• Voorzien van een gebruiksvriendelijk touchscreen 
• Werkt met zowel PUR- als EVA-lijmen
• Wordt geleverd in een ergonomisch werkstation.

www.Albyco.com



Ontworpen voor de digitale 
werkomgeving
Fastbind Pureva Smart is een volledig 
uitgerust ergonomisch werkstation. 
Compact, stil, schoon en zeer veilig. 
Het past in elke moderne, digitale 
printomgeving. Betrouwbaar en 
robuust, gegarandeerde kwaliteit 
en productiviteit voor een 
budgetvriendelijke investering.

Kleuren touchscreen controlepanel
Fastbind Pureva Smart is ontworpen 
voor de best mogelijke bindkwaliteit. 
De operator voert de juiste parameters 
voor het te binden boek via 

voorgeprogrammeerde instellingen 
op het intuïtieve touchscreen: type 
omslag, papiersoort, formaat. Met 
deze informatie stelt de machine 
zichzelf in voor de creatie van de best-
mogelijke boekbinding.

Slimme automatisering
Het bindproces wordt verder 
vergemakkelijkt door slim gebruik 
van automatisering. De operator 
beheert alle kritieke stappen om 
een boek van perfecte kwaliteit 
te maken. Opruw-, lijm- en 
kneepfuncties zijn geautomatiseerd 
voor precisie, consistentie, gemak 
en gebruikerscomfort. De Fastbind 
Pureva Smart berekent automatisch de 
optimale druk, snelheid en het aantal 
cycli voor de opruw- en lijmstappen, 
evenals de kneeptijd voor elk boek 
op basis van formaat, dikte en 
omslagtype.

Snelle automatische reiniging 
De Fastbind Pureva Smart maakt het 
gemakkelijk en snel om de PUR-tank 
te reinigen of te vervangen. Met de 
reinigingsinstelling heeft de Pureva 
Smart slechts enkele minuten nodig 
om zijn PUR-lijmtank te legen en 
schoon te maken.

De Fastbind PurEva Smart bindt 
zowel soft- als hardcovers, tot 
formaat A3 portrait! Dankzij de 
elektronische temperatuurregeling 
kunnen verschillende soorten 
hotmelt-lijmen, met name 
polyurethaan (PUR)-lijmen 
en ethyleen-vinyl-acetaat (EVA)-
lijmen. Fastbind verzekert de 
best mogelijke bindkwaliteit 
in deze range met EVA-lijm. 
Bovendien garandeert PUR-lijm een 
buitengewone bindkracht.
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Fastbind biedt complete en professionele afwerkings-
oplossingen voor gepersonaliseerde on-demand boeken-
productie en winstgevende korte runs.

Drie bindmethoden voor het binden van boeken kunnen elk 
worden aangevuld met waardevolle, elegante harde covers op 
maat, met een uniek ontwerp. 

Fastbind betekent hoge kwaliteit binnen het bereik van 
iedereen en produceert allerhande formaten, diktes en 
hoezen, ongeacht welk type printer of papier wordt gebruikt.

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. 
Ref: FASTBINDPUREVASMART03/20NL

Snelheid soft cover-boeken per uur* 180

Snelheid hardcover-boeken per uur* 90

Min/max binddikte 0,1 - 45 mm

Maximum ruglengte 455 mm

Maximale boek dikte 335 mm

Maximale dikte softcover-omslag 400 gr**

Voltage (V) / Frequentie (Hz) 110-120/220-240 VAC/50-60 Hz

Max. stroomverbruik 6.3 A
Rug preparatie Automatisch (Fastbind  Paper 

Grain Opening- roughener)

Lijmsysteem  
Automatisch (Fastbind lijmrol 
roller)

Knijpsysteem Automatisch

Reiniging PUR-tank  
Semi-automatisch

Procesaansturing  
Digitale touch screen

Keurmerken CE

Opties:

Purex rookafzuiging en filters

Hard cover toolkit Papieraanleg en knijpbalk

EVA-lijm upgrade kit Inclusief tank, dop en grijper

Machinegewicht, incl. werkstation 177 kg

Machine Afmetingen 1130 x 650 x 1350 mm

* Afhankelijk van operator en boekformaat
** Afhankelijk van covermateriaal


