
Fastback-sidottu paperi on täysin kierrätyskelpoista — samoin kuin 
aikakauslehdet ja pehmeäkantiset kirjat

ja sisältävät 30 % kierrätettyä ja/tai keräyspaperikuitua  

Tekniset tiedot, piirrokset, valokuvat ja muotoilu ovat vain suuntaa antavia ja niitä voidaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.
© POWIS PARKER INC. 2011  
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Tekniset tiedot

Koneen mitat: 60 cm L x 23 cm K x 58 cm S)

Sidontakapasiteetti: 10 - 350 arkkia; 
maksimipaksuus 3,8 cm

Sivukoot: Maks. 12” (30,5 cm) ja min. 6” (15,24 cm)

Optimaalinen paperinpaksuus: 
Vakio 80 gsm - 120 gsm

Muokkausmahdollisuus: Kyllä 
(<2 muokkausjaksoa)

Lämpenemisaika: <3 minuuttia 

Käyttöjännite
USA: 115 VAC, 60 Hz, 7 A
EU: 230 VAC, 50 Hz, 3,5 A
Japani: 100 VAC, 50 Hz, 7 A

Viranomaishyväksynnät: UL, CE, CUL,TUV, DENAN

FASTBACK ®  20  

L1012

POWIS-MYYNTITIIMI ANTAA MIELELLÄÄN 
LISÄTIETOJA KAIKISTA FASTBACK-
LAITTEISTA JA -TARVIKKEISTA. 
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Vahvempi, nopeampi, ammattimaisempi vaihtoehto 
kierre- tai kampasidonnalle

20

Kirjan sitominen Fastback 20 laitteella

1

Kone mittaa kirjan paksuuden automaat- 
tisesti ja pyytää leveän, keskikokoisen tai  
leveän nauhan. Aseta sidontanauha.
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Kun sidonta on valmis, poista kirja ja 
aseta se jäähtymään. Voila!

Valmistele paperipinkka, aseta se 
koneeseen ja paina vihreää näppäintä. 
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Energia-
tehokas

OMINAISUUDET
 Sitoo 10 -350 arkkia 13-20 sekunnissa

 Suunniteltu toimimaan yhdessä Foilfast® 
ja PowisPrinter® -laitteiden kanssa    

   

   Nauha, kova kansi ja täydellinen sidonta

   3,5 kertaa nopeampi kuin rei'itys ja sidonta

 Vaatii minimaalisen vähän harjoittelua

 Ammattimaiset asiakirjat helposti

     Powisin paperisidonta on ympäristöystävällisempi 
    kampa- ja kierresidontaan verrattuna

Paino: 30 kg, pakkauksineen 33 kg

Selän pituudet: Maks. 12” (30,5 cm) (A4); 
min. 6” (15,24 cm)

Selän paksuus: Kapea, keskikoko, leveä



FB20 on ihanteellinen sidontakone  kaikille yrityksille, rahoituslaitoksille, kopioliikkeille, 

Yhden kosketuksen käyttö

Avautuu suoraksiSupervahva sidonta 3 eri nauhaleveyttä 10-350 
arkin sidontaa varten

3,5 kertaa nopeampi kuin 
rei'itys ja sidonta

Opastava LCD-näyttö: Sidonta on yhtä helppoa kuin laskea 1 - 2 - 3 

Fastback® 20 - nopea, monipuolinen, kestävä nauhasidonta

Foilfast ™  -tulostin
Tulosta yksilölliset kannet häikäisevissä väreissä Foilfast® -tulostimen avulla.®

Hardcover ™  -ohjain
Fastback® Hardcover™ -ohjaimen avulla voit helposti koota ammattimaisia kovakantisia kirjoja vain muutamassa minuutissa.

Image Strip ™

Korosta yrityksesi brandia. Räätälöiomat nauhat tulostamalla 
yrityksesi logo, yrityksesi tunnusväreissä ja yrityksesi sloganilla 
- tee välitön vaikutus tarjouksellasi! (Huom. Vain mustesuihkutulostimella)

kirjapainoille tai koulutuslaitoksille, jotka tarvitsevat ammattimaisen ulkoasun esityksilleen, 

vuosikirjoilleen tai sidottuja asiakirjoja murto-osassa ajasta, joka kuluisi vaihtoehtoisilla 

sidontatavoilla, kuten kierre, kampa tai lanka. Tämä laite tarjoaa ylivertaisen helppo- 

käyttöisyyden, sen LCD-näyttö ohjaa käyttäjää eri työvaiheissa animaatioiden avulla. 

Fastback 20 toimii kaikilla Powis-sidontamateriaaleilla, alkaen monipuolisesta Super 

Stripistä ja räätälöidystä Image Stripiistä aina Perfectback-nauhoihin asti, joilla voidaan 

valmistaa täydellisesti sidottuja kirjoja. Kaikki on mahdollista, yksinkertaisesta raportista 

aina 350-arkkiseen kovakantiseen kirjaan asti.

Fastback® 20 - lisävarusteet!


