
Uniplex – AsterPRO a online 
znášacie zariadenie

Zariadenie Uniplex prezentuje 
najnovší vývoj v automatickom 
spracovaní knižných blokov . Znášačka 
poskladaná z ofsetových zložiek je 
online spojená s automatickou šičkou . 
Výstupom je dokonale zošitý knižný 
blok, pričom na túto 12 -stanicovú 
znášačku spojenú online so šičkou je 
potrebný len jeden operátor .

Šička AsterPRO

Ponúka nový štandard kvality, 
perfektnú rovnováhu medzi 
automatizáciou a precíznosťou, 
rýchlosťou a spoľahlivosťou . Stroj 
je vybavený novým GigaLynx dual 

kontrolným digitálnym kamerovým 
systémom, ktorý zabezpečuje 
presnosť podávacej frekvencie čítaním 
čiarových kódov alebo skenovaním 
istej časti na každej zložke . Kamera 
je umiestnená hneď za podávačom, 
aby v prípade potreby okamžite 
identifikovala chybu a umožnila jej 
korekciu . Toto zariadenie je veľmi 
ľahko programovateľné na PC, pričom 
táto možnosť je veľmi užitočná pokiaľ 
chceme kontrolovať zložky, ktoré sa 
líšia len vo určitých oblastiach . Vybratá 
zložka je položená na transportný 
pás, ktorý prostredníctvom 4 pásov 
zabezpečuje precízny transport 
akéhokoľvek rozmeru zložky . Uhol 
otvorenej dopravovanej zložky je 
úzky, čo zaisťuje perfektné usadenie 
chrbta zložky do transportnej platne 

V dňoch 21. až 24. 
septembra spoločnosť 
Meccanotecnica hostila 
štyri dni networkingu 
a prezentácii v hlavnom 
sídle v Bergame 
(Taliansko). Návštevníci 
mali príležitosť vidieť 
najnovšie vysokovýkonné 
riešenia pre digitálne 
a ofsetové dokončovanie 
kníh. Cieľom tohto 
podujatia v štýle „Open 
House“ bolo predstaviť 
živé ukážky zo série 
Uniplex – AsterPRO 
a Universe, inovácie 
v spracovaní kníh – 
PROXIMA a predstavy 
o budúcnosti knižného
priemyslu.
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/sedla/ . Tak, ako konvenčný, tak 
i kontinuálny stupňovitý steh sú 
v tomto prípade predstavené ako 
štandard . Stupňovitý steh znižuje 
zapustenie nite na chrbte knihy, čo je 
obzvlášť dôležité pri hrubých knihách 
vytlačených na tenkom papieri . 
Nová účinná rezačka nití riadená 
počítačom, umožňuje presné rezanie 
bez ich ťahania, čím sa zabráni trhaniu 
zložiek na chrbte . Šička obsahuje 
patentovaný „automatický separátor 
kníh“, oddeľovacie zariadenie, 
ktoré presne oddeľuje knižné bloky 
v ľubovoľnom počte zložiek behom 
šitia a riadne uzamkne stehy . Tento 
systém nevyžaduje žiadne zariadenie 
na „uzamykanie“ nití . Okrem toho 
nepotrebuje extra nastavenie a pracuje 
s rôznym typom nití a stehov . Hlavný 
pohyb je kontrolovaný a riadený 
tzv . camboxom (v uzavretom olejovom 
kúpeli) . Tento systém konjugovaných 
vačkov eliminuje akúkoľvek vôľu 
v prenose pohybu . Cambox takisto 
pridáva šičke obrovskú výhodu: vyššia 
mechanická rýchlosť, redukcia vibrácií 
a úrovne hluku . Je vylúčené, aby sa 
prach z výroby dostal do prevodovky 
zariadenia, čo tiež zabezpečuje jeho 
dlhú životnosť bez potreby väčšej 
údržby .

Všetky operácie sú kontrolované 
a ovládané zariadením Siemens 
Microbox PC  . 17-palcový, 
užívateľsky priateľský dotykový 
display umožňuje rýchle a ľahké 
naprogramovanie bez zastavenia 
stroja, programy môžu byť 
archivované, opäť otvorené 
a modifikované počas chodu stroja .

Špecifikácia: 
•  Automatický mazací systém

na stroji .
•  Prepojenie s remote servisom- 

vzdialená podpora cez internet .
•  Automatické nastavenie .
•  Veľkosť zložiek je nastavená

na kontrolnom paneli . 
•  Servo mechanizmus automaticky

nastaví: otvorenie hlavy,
transportný pásový systém, výšku
výstupného stola .

•  Max . mechanická rýchlosť
200 cyklov/min .

•  Min . veľkosť zložiek 75x120 mm,
max . veľkosť zložiek 320x440 mm .

Uniplex znášačka 

Znášacia linka je modulárna 
s možnosťou zapojenia 4 
až 20 staníc online so šičkou . 
Znášačka má opciu bajpasu, 
kde môžete použiť znášačku 
ako samostatnú, resp . kombinovať 
vykladanie zo znášačky na šičku 
a offline na druhú šičku .

Linka pozostáva z nasledujúcich 
komponentov:
•  MX4 znášačka
•  Automatický nakladací systém

Špecifikácia: 
•  Počet staníc: od 4 do 20 .
•  Min . veľkosť zložky: 100x150 mm .
•  Max . veľkosť zložky: 320x420 mm .
•  Max . mechanická rýchlosť:

60 cyklov/min .
•  Min . veľkosť balíku: 100x150x3 mm .
•  Max . veľkosť balíku:

320x420x90 mm .

PROXIMA Linka

Najefektívnejšia výroba 
kompletných šitých knižných 
blokov. Zo šičky Aster Pro, Aster 
EVO, resp. Universe Sewing sa 
zošitý knižný blok dostáva online 
do linky Proxima. 

PROXIMA umožňuje prípravu 
kníh šitých niťou v pevnej väzbe, 
pričom integruje niekoľko procesov, 
ako je zalisovanie chrbta, vkladanie 
predsádok, zadné a bočné lepenie, 
lepenie gazy na chrbte . Toto 
nákladovo efektívne riešenie umožňuje 
automatizovať vysokokvalitnú 
produkciu kníh a znižovať tak 
pracovnú silu .

VIAC PRODUKTIVITY

Vďaka novému systému nanášania 
lepidla s valčekmi a otočným 
spinnerom sa tavné lepidlo správne 
nanáša na chrbát knihy . Nastavenie 
lepidla je jednoduchšie a nie je 
potrebná znalosť parametrov 
ako viskozita a tlak, čo šetrí čas 
prípravy . Bočné nanášanie lepidla 
sa vykonáva tryskami pre lepšiu 
presnosť . Pri príprave kníh s pevnou 
väzbou umožňuje nový systém 
spravovať až 30 kníh za minútu 
s variabilitou hrúbky chrbta . Dve 
zariadenia na čítanie hrúbky knihy 
automaticky nastavia stroj, čím sa 
príprava skráti na niekoľko sekúnd . 
Prvá čítačka, umiestnená pri podávači 
sníma hrúbku knihy a automaticky 
nastavuje šírku transportného 
kanála a lisu . Druhá, umiestnená 

za modulom vkladania predsádok 
sníma hrúbku chrbta pre jemné 
nastavenie transportných pásov 
a modulu lepenia . Vďaka tomu 
je táto linka dokonalým riešením 
pre digitálnu tlač, knihy na objednávku 
a personalizované knihy . PROXIMA 
môže pracovať samostatne iba 
s jedným operátorom, zatiaľ čo je 
prepojená s UNIVERSE resp . Aster 
a trojrezom . Stáva sa tak cenovo 
výhodnou alternatívou k dokonalej 
väzbe .

INTEGROVANÁ 4-TONOVÁ lisovacia 
stanica

Nová stanica je špeciálne 
navrhnutá na zabezpečenie lisovania 
kníh do 4 ton . Tento exkluzívny 
a integrovaný proces znižuje hrúbku 
bloku, vytvára dokonale štvorcový 
chrbát a zaručuje vyššiu kvalitu 
produktov .

VKLADANIE PREDSÁDOK

Táto stanica aplikuje predsádky 
na prednú a zadnú stranu knihy 
pomocou tavných lepiacich pištolí . 
Jednotka je vybavená novým 
systémom dvojitých pásov, ktorý 
zaisťuje najlepšie vytiahnutie, prepravu 
a zarovnanie predsádok .

LEPENIE CHRBTA

V tomto module sa kniha 
odoberá konštantnou rýchlosťou 
dopravníkovými pásmi, aby sa 
zabezpečilo správne nanesenie vrstvy 
lepidla . Druhá súprava pásov ovládaná 

krokovým motorom, udržuje blok 
stabilný pri aplikácii gazy / mäkkého 
krytu a na nasledujúcej lisovacej 
jednotke . Hotmelt je dostupný ako 
systém lepenia .

Nanášanie gazy . Podľa hrúbky 
knihy je gaza alebo iný materiál 
automaticky podávaný z kotúča, 
rezaný na veľkosť a aplikovaný 
na chrbát bloku . Zaradená lisovacia 
stanica zaisťuje kvalitne spracované 
knižné bloky .

VYKLADACIA STANICA

Knihy sa premiestňujú do vykladacej 
stanice, kde sa jemne posúvajú 
vo vodorovnej polohe na dopravný 
pás . 

Špecifikácia:
•  Max . mechanická rýchlosť linky je

až 1 800 kníh/h
•  Max . rozmer knižného bloku

440 x 320 mm
•  Min . rozmer knižného bloku

150 x 100 mm
•  Hrúbka chrbta 2-60 mm

Trojrez

Plne automatický trojrez je určený 
na spracovanie kníh bez zásahu 
obsluhy a na zvládanie malých sérií 
až po jednu knihu aj s chlopňami .

Nový automatický orez s tromi 
nožmi vykonáva plne variabilné zmeny 
pri výrobe kníh v malých nákladoch 
až po jednu kópiu s najširšou škálou 
formátov vo svojej kategórii .

VYŠŠIA PRODUKTIVITA, NULOVÝ 
ČAS NASTAVENIA

Variabilita knihy v troch 
rozmeroch je riadená vďaka novému 
vysokopresnému polohovaciemu 
systému poháňanému plnohodnotnými 
bezkomutátorovými servopohonmi, 
ktoré automaticky nastavujú stroj .
Informácie o formáte získava 
systém videnia GigaLynx™, ktorý 
je k dispozícii na požiadanie a ktorý 
načítava kód dátovej matice vytlačený 
na obale knihy . Táto funkcia umožňuje 
plynúť digitálny pracovný tok úplne 
bez použitia rúk a je ideálna na výrobu 
kníh v malých sériách . V tomto prípade 
nie sú potrebné vymeniteľné diely, a to 
vďaka špeciálnym zariadeniam v tvare 
harmoniky, ktoré sa automaticky 
prispôsobia dĺžke chrbta a zabezpečia 
kvalitu rezu . Celá plocha knižného 
bloku je pri rezaní podopretá a držaná 
naplocho zospodu aj zhora . Počas 
prepínania nie je potrebný žiadny 
manuálny zásah .

FRONTÁLNY OREZ

Druhá stanica vykonáva predný orez . 
Počas procesu je blok držaný rezacím 
stolom, zatiaľ čo špeciálne navrhnuté 
elastické lisovacie dosky odstraňujú 
vzduch z knihy pre kvalitný rez . 
Trojrez Meccanotecnica sa vyznačuje 
produkčnou rýchlosťou 2400 kníh/
hod . pri spracovaní kníh rovnakej 
veľkosti a vynikajúcou rýchlosťou 
2100 kníh/hod . pri spracovaní malých 
sérií 10 kníh s variabilným formátom 
od A4 do A5 .

PROXIMA UMOŽŇUJE 
PRÍPRAVU KNÍH ŠITÝCH 
NIŤOU V PEVNEJ VÄZBE, 
PRIČOM INTEGRUJE 
NIEKOĽKO PROCESOV, 
AKO JE ZALISOVANIE 
CHRBTA, VKLADANIE 
PREDSÁDOK, ZADNÉ 
A BOČNÉ LEPENIE, 
LEPENIE GAZY 
NA CHRBTE.

Milan Janda

2726 04/2022


