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Morgana BM5035(S) та BM5050(S)

Серія брошурувальників Morgana BM5000 з підтримкою 
обробки аркушів довжиною до 620 мм  призначена для 
замовників з середніми та високими обсягами виробництва з 
найвищими вимогами що до якості та функціональності. 

BM5050 та BM5035 фальцюють і зшивають стопу об'ємом до 50 
і 30 аркушів відповідно. Формат паперу: від 206x210 до 320x620 
мм. Вид зшивання: на дві скоби. 

Завдання налаштовуються на кольоровому сенсорному дисплеї зі 
зручною навігацією, а завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу 
робота з машиною є максимально комфортною!

Серія Morgana BM5000 

Про нас

Plockmatic Group розробляє та виробляє широкий спектр 
систем обробки документів, які продаються під торговими 
марками Plockmatic та Morgana. Наші продукти працюють як в 
режимі офлайн, так і в лінію з найкращими світовими 
системами цифрового друку. 

Ми виробляємо не тільки брошурувальники, але й 
бігувальники, фальцювальники, ламінатори, крейові машини та 
багато іншого, перетворюючи стоси паперу в прекрасно 
підготовлені документи, якими ви користуєтесь щодня.

Брошурувальники 
нового типу.  A4 
альбом, A6 2-up 
та більше.

BM5050S і BM5035S обробляють аркуші того же обсягу, що і 
попередні дві моделі. Формат паперу: від 120x210 до 320x620 
мм. Вид зшивання: на дріт (до 4 головок для стяжки). 



Можливість ручного подавання
Ця стандартна функція дозволяє операторам 
легко подавати для обробки комплекти 
підготовлених аркушів.

Кольоровий графічний інтерфейс
Завдання налаштовуються на кольоровому 
сенсорному дисплеї зі зручною навігацією, а 
завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу 
робота з машиною є максимально комфортною.

Брошурувальники BM5035/BM5050             
BM5050 здатний зшивати та фальцювати до 50 
аркушів щільністю 80 г/м2, що дозволяє 
створювати 200-сторінкові буклети. BM5035 
зшиває та фальцює до 50 аркушів, створюючи 
140-сторінкові буклети. 

Стандартний модуль кінцевої обробки
Модуль кінцевої обробки об'єднує можливості 
пласкування корінця та обрізки переднього краю, 
надаючи буклетам завершальний штрих з 
квадратним складеним краєм та корінцем для 
друку. Кінцева продукція має дійсно професійний 
вигляд ідеально переплетеної книги.

Степлювання або зшивання проволокою
Брошурувальники, в залежності від типу, можуть 
використовувати зшивання як на дві скоби, так і 
дротом (до 4-х головок для стяжки). Система 
також може забезпечити крайовий шов в одній 
або двох локаціях, що надає ще більшу гнучкість.

Зручний фідер (опція)
Також пропонується новий додатковий пристрій 
подавання на 800 аркушів. Він може використо-
вуватись як для подавання обкладинок, так і в 
якості компактного пристрою подавання без 
необхідності приєднання додаткового модуля 
VF602.

VF602 - Пристрій подавання високої ємності
Пристрій подавання VF602 з двома касетами надає 
можливість тривалої безперебійної роботи. Касети 
можна завантажувати "на льоту" заздалегідь зібраними 
комплектами з декількох друкувальних машин.

Модуль бігування та бічної обрізки (опція) 
Системи 5035/5050 можна удосконалити, 
додавши модуль CST - бігування та бічної 
обрізки,  який дозволяє отримувати буклети без 
необхідності використання гільйотинних різаків.



Технічні характеристики

BM5035S / BM5050S 
Розміри паперу Мін: 120x210 мм 

Макс.: 320x620 мм
Щільність 65 - 300 г/м2 в залежності від типу і якості паперу
Товщина книги Мінімальна товщина - 1 аркуш 80 г/м2 (при фальцюванні  буклету з 4-х сторінок))

Максимальна товщина готової книги - 10 мм (приблизно 200 стор. 80 г/м2)
Максимальна товщина набору - 3,5 мм і 5 мм (приблизно 35 аркушів і 50 аркушів 
звичайного паперу 80 г/м2)

Зшивання проволокою 2 або 4 головки

Скоби на котушку Приблизно 50 000

BM5035 / BM5050 
Розміри паперу Мін: 206x210 мм  

Макс: 320x620 мм
Щільність 65 - 300 г/м2 в залежності від типу і якості паперу
Товщина книги Мінімальна товщина - 1 аркуш 80 г/м2 (при фальцюванні  буклету з 4-х сторінок))

Максимальна товщина готової книги - 10 мм (приблизно 200 стор. 80 г/м2)
Максимальна товщина набору - 3,5 мм і 5 мм (приблизно 35 аркушів і 50 аркушів 
звичайного паперу 80 г/м2)

Зшивання скобами Проста заміна, низькі експлуатаційні витрати, потужні картриджі

Скоби в картриджі 5000

4350 мм

Вимоги до розміщення

Штабелер 

800 мм

FM5000 / BM5000

1780 мм

CST5000

700 мм

VF602-500

700 мм




