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Maszyny introligatorskie
Linie zbierająco-szyjące

Brehmer 735
rok produkcji 1984
7 stacji zbierających
głowica szyjąca na 2 zszywki
Trójnóż z wycinką umożliwia robienie dwóch użytków za jednym ruchem maszyny po przez
zastosowanie 4 noża rozcinającego użytek na połowę.
wykladanie i liczenia arkuszy
maszyna po przeglądzie.
Kompletna i sprawna
do zobaczenia w pracy w drukarni.
Cena 6 300 Eur
Krajarki do papieru
Seypa 132 PMC,
Rok produkcji 1987
Komputer
Max długość cięcia 132 cm
Stan techniczny bardzo dobry
Cena 24 500 zł
Seypa 115 PMC,
Rok produkcji 1988
Wyświetlacz elektroniczny
max długość cięcia 132 cm
stan techniczny bardzo dobry
cena 24 000 zł
Perfecta 132, 1980
Wyświetlacz elektroniczny
max długość cięcia 132 cm
stan techniczny bardzo dobry
Cena 19 000 zł
Trójnoże
Perfecta SDY-EZ,
Rok produkcj 1980
format max. 300 x 420mm
format min. 70 x 80
max wysokość bloku 110 mm
max. Iłość taktów 25 Tact/min.
wymiary maszyny długość – 2.220 mm, szerokość 2.705 mm, wysokość 1.650
waga –2600 kg
cena 16 000 zł

Wohlenberg A43 DO
ser.nr. 29 31, 1980
Nakładanie ręczne wykładanie automatyczne
Stan techniczny bardzo dobry
Maszyna do zobaczenia w produkcji w drukarni
Price 15 000 zł

Perfekta D30/42
Rok produkcji 1978
Format max 30 x 42 cm
Nakładanie ręczne wykładanie automatyczne
Price 10 000 zł
Wohlenberg A 43 FM
Rok produkcji 1989
Stan techniczny doskonały
Pełen automat
Cena 100 000 zł
Zbieraczki do leg i linie do oprawy klejonej
Brehmer 670 (882/12)
rok produkcji 1991
12 stacji -wykładanie criss-cross
max format 410x280
stan techniczny bardzo dobry
maszyna do zobaczenia w drukarni w pracy
Cena 60 000 zł
Brehmer 882/1
Rok produkcji 1982
12 stacji - wykładanie criss-cross
Max format 410 x 280 mm
Stan techniczny dobry maszyna do zobaczenia w pracy
Cena 27 000 zł
Ehlermann Ehlerbinder I + zbieraczka Ehlerman 15 stacji
rok prod 1980
dane techniczne:
- 13- to szczękowa
- prędkość do 3000 taktów/h
- automatyczne podawanie i bigowanie okładki
- bezstopniowo regulowana utrząsarka
- regulowane frezowanie od 0 do 6mm
- odciąg wiór i pyłu
- klejownik 50l plus dodatkowy kocioł do rozgrzewania zapasowego kleju
- wykładanie na taśmę
- centralne smarowanie
- formaty:
max wysokość książki - 430mm
min wysokość książki - 140mm
max szerokość książki - 300mm
min szerokość książki - 90mm
max grubość książki - 45mm
min grubość książki - 4mm
max format okładki - 610 x 420mm
min format okładki - 210 x 140mm
Cena 22 000 zł
Muller Martinii 3006/20
rok produkcji 1988
w 2006 remont kapitalny wykonany przez firmę GGM (koszt zakupu maszyny 260 000 Eur)
zbieraczka MM 24 stacje
binder 16 stacji, frez nacinąjąco ścinający, frez szorstkujący, wyciąg ścinek, klejownik główny
na gorący klej, klejownik boczny, stacja podawania i bigowania okładki, wykładanie.
trójnóż 3670
maszyna w doskonałym stanie technicznym razem z taśmociągami.
do zobaczenia w drukarni w pracy
cena 115 000 Eur

Normbinder NB 2S
15 stacji w zbieraczce
Sklejarka 15 szczęk
Utrząsarka bloków, stacja frezowania, stacja szczotkowania bloku, klejownik na gorący
klej,stacja podawania I bigowania okładki
Przenośniki tasmowe
Cena 100 000 zł
Maszyna zdemontowana

Wohlenberg Golf 18
Zbieraczka składek typ ZTM – 460
nr fabr. 81 128
rok budowy 1986
wyposażona jest w 24 stacje nakładające,
boczne wykładanie niekompletnych bloków, które służy jako normalne wykładanie podczas
pracy „ solo”. Kierunek z prawej na lewo patrząc od strony nakładania składek. Na początku
maszyny istnieje miejsce do ręcznego dokładania składek. Maszyna wyposażona jest w
łopatkowe sprężarki powietrza, zaopatrujące wszystkie stacje w podciśnienie do ssawek i
nadciśnienie do rozdmuchu. Poprawność zbierania sprawdza system kontroli błędów.
Techniczna wydajność to 5000 taktów / h, jednak praktycznie bywa 2000 do 3000 taktów / h.
Zakres formatów składek : minimalny 70 x 105 mm, maksymalny 320 x 460 mm, objętość
nawet 64 strony.
Zbieraczka jest połączona z binderem transporterem umożliwiającym ręczne nakładanie dla
dwóch osób.
Oklejarka – binder typ Golf 18 nr fabr. 61 718 rok budowy 1986 wyposażona jest w stację
utrząsania bloku, frezowania i mechacenia grzbietu, dolnego i bocznego smarowania klejem
topliwym typu HOTMELT, przygotowania i podawania okładki, dwie prasy ustalające i
sklejające blok z okładką. Maszyna posiada własną sprężarkę zapewniającą podmuch i ssanie
powietrza, oraz urządzenia wyciągające ścinki z frezowania i opary z klejownia. Potrzebuje
zewnętrznego zasilenia sprężonym powietrzem 6 bar, 3 Nm / h.. Techniczna wydajność zawarta
jest w przedziale 1200 – 5000 taktów / h praktycznie jest to 2800 do 3500 taktów / h. Formaty
przewidziane : minimalny 100 x 150 x 2 mm, maksymalny 260 x 320 x 40 mm. Najwyższa
gramatura kartonu okładki 320 g / m kw.
Wymiary maszyn :
Długość zbieraczki wynosi prawie 18 m, szerokość 0,8 m ( wykładanie 1,5 m )
Oklejarka ma długość 8,4 m, szerokość 2,1 m. Długość może być o 1,2 m mniejsza, gdy
zrezygnujemy z jednego stanowiska do nakładania ręcznego.
Cena 90 000 zł

Mueller Martini RB5
Rok produkcji 1980
9 szczęk
Gorący klej, autiomatyczne podawanie i bigowanie okładki
Stan techniczny dobry
Cena 70 000 zł

Burg BB 3000
Producent C.P. BOURG BB 3000
produkcja Belgia
model BB 3000 seria numer ….5544…..
wymiary bloku 320x385 mm / 90x60 mm
max. grubość bloku 45 mm
wydajność 250
do 500 egzemplarzy/godzinę
rok budowy 2001
Cena 20 000 zł

Złamywarki do papieru
MBO
Rok produkcji 1986
1. łam 4 kasety
2. nóż elektroniczny
3. nóż elektroniczny
Wykładanie + prasa STAHL SBP.
Cena 55 000 zł
Maszyna do zobaczenia w pracy w drukarni
Brehmer 5056 RSA
Rok budowy : 1983
Nr fabryczny : 0824
Liczba łamów : 3 łamy (I – 2/2; II– 1/1, III – 1/1)
Format : 720 x 1020 mm
Stan techniczny : dobry
Uwagi : Maszyna w pracy w drukarni
Cena 12 000 zł
Sklejarka
ESCOMAT
model: D04E 7916
rok produkcji 1980
szerokość min 70x100 mm szerokość max 450x500 mm
1 punkt klejenia liniowego
Prędkość max 300 m/ min, min. 70-90 m/min
Maszyny do oprawy twardej
Kolbus DA 36
do produkcji okładek
rok produkcji 1984
format min. 110 x 155 mm
format max 405 x 660 mm
wydajność max 36 okładek /min, 2160 godzinę
stan techniczny bardzo dobry
maszyna do zobaczenia w pracy w drukarni
Cena 90 000 zł
BD 15
Maszyna do produkcji okładek
Wydajność max 15 okładek na minutę
Format max 405x 280 mm
Stan techniczny dobry maszyna do zobaczenia w produkcji
Cena od 30 000 zł

Kolbus HL, 1986
Maszyna do oklejania bloku gazą i papierem
maszyna do zobaczenia w pracy w drukarni
cena 36 000 zł

Kolbus SF
maszyna do złocenia –barwienia bloku książki
Rok produkcji 1986
Format bloku min 125 x 100 x 6 mm
Format bloku max format 370x 270 x 80 mm
wydajność 20 –40 takt /min
stan techniczny idealny
cena 40 000 zł

Kolbus KB535
Rok produkcji 1980
Wydajność 400 wyklejek /min
price 28000 PLN
Kolbus KS
Maszyna do przekrawania płótna I merli
Numer seryjny 1057
Szerokość max 140 cm
Cena 27 000 zł

model Sthal VBF EP 160
linia do oprawy twardej
nr fabryczny 1017
umożliwiająca:
zaokrąglanie okładki
wstawianie bloku (prosty i zaokrąglony) w okładkę
wypalanie rowków w bloku
prasowanie książek
format bloku książki
format min.140 x 100x4,
format max. 380x270x65.mm,
wydajność produkcyjna 800 egz./h.
Cena 90 000 zł
BE 22
Maszyna do wklejania bloku w okładkę
Wydajność max. 22 bloków /min
wydajność produkcyjna 800 egz./h.
Cena 32 000 zł
Maszyna do zobaczenia w produkcji
FOMM
format max 280x 350
dwa odwijaki folii
płyta grzejna
nakładanie ręczne
cena 23 000 zł
Maszyny do szycia nićmi

ASTER ASTRONIC
rok produkcji 1990
format min 80 x 150 mm
format max 300 x 370 mm
numer fabryczny 100108
rok budowy 2002
przebieg 86 852 528
taktów na dzień 31.07.2007
Cena 170 000zł
Brehmer 381/4
rok produkcji 1986
format maks. 355 x 240
format min. 120 x 100,
wydajność 65 do 100 t / min.
moc silnika 1 kW,
liczba przekłuć 1-7,
wymiary 2120 x 1900 x 1520,
ciężar brutto 1320 kg.
Cena 27 000 zł, maszyna po remoncie

przepycharka do etykiet
BLUMER Atlas 140
rok produkcji 1998
przepychanka wyposażona w linię do banderolowania
format max.
format min
wydajność na min. stan techniczny doskonały
maszyna do zobaczenia produkcji
przepracowała 5 miesięcy
Cena 75 000 Euro
Stan techniczny perfekcyjny

Automaty do sztancowania
KAMA TS-112, rok produkcji 1984, automat sztancujący,
format sztancowania maks. 1180 x 830,
format arkusza maks. 1200 x 850
cena: 130.000 zł
maszyna jest do obejrzenia w pracy w drukarni.
TMZ 6000
Format max 720 x 1040
rok produkcji 1992
cena: 120.000 zł
maszyna jest do obejrzenia w pracy w drukarni
Heidelberg Cylinder
Format max 54x72 cm
Cena 44 000 zł
Automaty do złocenia
Heidelberg do złocenia folią
Tygiel
Format B3
2 odwijaki roli
Stan techniczny doskonały maszyna do zobaczenia w drukarni
Cena 27 000 zł

INNE
Kejownik boczny do oklejarek MULLER MARTINI PONY
Rok budowy : 2011
Kompatybilny z maszynami MM : Pony 5, Baby Pony, 3020
Objętość kleju : około 1,3 litra
Zakres regulacji temperatury : 100 - 220 O C
Moc grzałki : 700 Wat
Precyzyjne nakładanie kleju na bok bloku książki za pomocą aplikatorów
Uwagi : Montaż i rozruch w dowolnej drukarni w Polsce, gwarancja
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