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Модуль пласкування корінця з обрізкою 
Сьогодні друкарні прагнуть бути кращими і розумнішими, ніж 
будь-коли раніше. Наш НОВИЙ модуль Morgana SFT SquareFold 
Trim (пласкування та обрізки) є ідеальним доповненням до будь-
яких CRD або офісів, які хочуть підвищити цінність готового 
буклету.

Перший в галузі Morgana SFT виконує дві функції одночасно - 
пласкування корінця та обрізування переднього краю брошури.

Просто вставте зшитий і зфальцований буклет - і на виході 
отримайте професійно готовий документ - з пласким 
корінцкм  і обробленим переднім краєм.

Morgana SFT - модуль пласкування & обрізки

Комбінування 

пласкування корінця 

і обрізки в одному 

модулі. 

Вперше в галузі.

Тристороння обрізка за допомогою оператора 
Не всі клієнти мають доступ до гільйотини чи часу на її використання 
при терміновій роботі.

Модуль SFT може обробляти буклети включно з повним обрізуванням, 
книга за книгою, в режимі ручного управління оператором. Повноцінні 
буклети тепер можна випускати і в невеликих друкарнях, і в офісному 
середовищі.



Вигляд склеєної книги 
Пристрій Morgana SFT обладнаний потужним модулем 
SquareFold, який також можна знайти в наших великих 
системах виготовлення буклетів. Завдяки йому буклети, 
надруковані на папері різного типу і розміру, мають 
ідеально сформований корінець. Полегшується також 
пакування готових буклетів.

Результатом є зовнішній вигляд книги з 
термоклейовою політуркою (Perfect Bound). За значно 
меншою собівартістю.

Малі розміри. 

Великі можливості. 

Супутник більшості 

операцій друку.

Широкий діапазон застосування
Morgana SFT обробляє буклети, починаючи з розміру A6 до  
альбомного формату A4 та розмірів 320 на 310 міліметрів. Він 
обробляє до 50 аркушів паперу щільністю 80 г/м2. Отримати 
професійні результати після обробки буклетів, виготовлених 
звичайним офісним буклетним фінішером - ніколи не було 
простіше.

Інтерфейс користувача
Сенсорний графічний інтерфейс з великою кількістю підказок 
допоможе операторам будь-якого рівня кваліфікації швидко 
виконати необхідні налаштування.



Технічні характеристики

Модуль пласкування корінця з обрізуванням переднього краю 
Мінім. щільність паперу 63 г/м2

Макс. щільність паперу 350 г/м2

Мінім. кількість аркушів 1 складений аркуш

Макс. кількість аркушів 50 зшитих і зфальцованих

Мінім. розмір блоку подавання (Ш х Д) 148.5 x 105 мм

Макс. розмір блоку подавання (Ш х Д) 320 x 310 мм

Мінім. розмір готової книги (Ш х Д) 148.5 x 100 мм

Макс. розмір готової книги (Ш х Д) 320 x 310 мм

318 x 309 мм (з обрізуванням всіх сторін)
Мінім. обрізка переднього краю 1 мм

Макс. обрізка переднього краю 210 мм

Мінім. бічна обрізка 1 мм з кожного боку

Макс. бічна обрізка 24 мм з кожного боку

Робочий цикл Приблизно 20.000 буклетів щомісячно

Вимоги до розміщення

1415 mm

700 мм




