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Технологія Touch&Work 
робить керування лінією 
легким і зрозумілим навіть 
для недосвідченого опера-
тора. Ця технологія настіль-
ки спрощує та прискорює 
переналагодження ком-
плексу, що виправданою 
стає обробка навіть одно-
го примірника друкованої 
продукції. Як наслідок, 
така лінія буде ефективною 
на виробництвах не лише 
з офсетною, а й з цифро-
вою технікою. До того ж, 
завдяки здатності зберіга-
ти в пам’яті системи нала-
штування для 200 замов-
лень, при повторній роботі 
з тиражем відходів немає 
навіть на етапі налагод-
ження. Розглянемо окремо 
переваги листопідбірки та 
брошурувальної машини.

Подвійний цикл підбо-
ру на вакуумній «Horizon 
VAC-100» уможливлює 
експлуатацію машини 
без зупинок на додаткове 
завантаження лотків. Фак-
тично всі лотки поділяють 
на дві групи. Спочатку 
завантажують першу з них, 
машина починає підбирати 

листи, а оператор в цей час 
завантажує другу групу. Як 
тільки один з лотків пер-
шої групи порожніє, VAC-
100 миттєво автоматично 
перелаштовується на другу. 
Оператор може тим часом 
доповнити першу групу, не 
зупиняючи лінію. 

Крім того, верхніх два 
лотки «Horizon VAC-100» 
за бажанням можна вико-
ристовувати для подаван-
ня обкладинки – також у 
подвійному циклі. Тобто 
при спорожнінні одного з 
цих лотків машина авто-
матично переналашто-
вується на підбір з друго-
го. Це неабияк прискорює 
процес виробництва, адже 
лотки з товстим папером 
для обкладинки порож-
ніють швидше, ніж ті, в 
яких міститься матеріал 
для блоку, і зупиняти 
машину в кожному такому 
випадку було б неефектив-
но. Кожна башта «Horizon 
VAC-100» має по 10 лотків, 
а в лінію можна встанови-
ти до 6 таких башт. 

«Horizon» приділи-
ла максимум уваги якості 

виробництва. Такі дефекти, 
як подвійний аркуш, від-
сутність аркушу чи його 
застрягання, миттєво фік-
суються сенсорами оптич-
ної щільності, встановлени-
ми на кожному лотку. При 
реєстрації помилки брако-
ваний примірник продукції 
швидко виводиться в спе-
ціальний лоток без перери-
вання роботи машини. Уся 
інформація про помилку 
виводиться на монітор, опе-
ратор одразу бачить, в чому 
проблема і де саме вона 
виникла. Сенсори мають 
чотири режими чутливості, 
один з яких обирається в 
кожному окремому випад-
ку залежно від товщини та 
якості паперу.

Щодо брошурувальної 
SPF/FC-200A, то однією 
з її переваг є система, яка 
подає сигнал, коли запас 
дроту на котушці добігає 
кінця, чи у випадку застря-
гання дроту. Потім машина 
зупиняється, аби унемож-
ливити  появу на виході 
непрошитих брошур. 

SPF/FC-200A здатна 
зшивати до 48 аркушів зви-

чайного паперу (64 г/ м2) 
чи зшивати і фальцювати 
до 32 таких аркушів. Роз-
ташування притискних і 
фальцвалів регулюєть-
ся автоматично, залежно 
від товщини брошури. 
Для якісного скріплення 
використовуються надійні 
головки «Hohner».

Керують системою за 
допомогою 10,4-дюймо-
вого цифрового сенсор-
ного екрану з інтуїтивно 
зрозумілим інтерфейсом. 
Незначні налаштуван-
ня можливі навіть під 
час обробки тиражу - «на 

льоту». До речі, листопід-
бірку також можна контро-
лювати з пульта SPF-200A. 

У модулі обрізання FC-
200A задіяно серводвигун, 
аби забезпечити високу 
швидкість та точність 
різу. Смуги обрізаного 
паперу здувають повітря-
ним потоком у зовнішній 
ящик, в результаті чого у 
зоні різу не залишається 
жодних відходів.

Детальнішу інфор-
мацію про це обладнан-
ня можна отримати у 
компанії «Горізон». Ця 
фірма допоможе придба-

ти не тільки нову лінію 
у складі VAC-100 і SPF/
FC-200A, а й вживану, 
якщо таку пропонувати-
муть на українському та 
загальноєвропейському 
ринках. Можливо також 
обміняти старе облад-
нання на нове за схемою 
Trade-In. Після інсталя-
ції, на бажання покупця, 
«Горізон» може регуляр-
но обслуговувати техніку 
та оперативно забезпечу-
вати друкарню запчасти-
нами з українського чи 
європейського складів.

обладнання�

Книжково-журнальна лінія «Horizon VAC-100 + SPF/FC-200A»
Підбір листів, зшивання на скобу, фальцювання та обрізання передньої кромки 
ця система виконує на швидкості до 4500 компл./год. за один прохід. Комплекс, 
у складі листопідбірки VAC-100 та брошурувальної системи SPF/FC-200A, стане 
оптимальним рішенням для підвищення ефективності післядрукарської обробки 
книжково-журнальної продукції в середніх та великих друкарнях. 

Технічні характеристики VAC-100:

Продуктивність до 10 000 компл./год

Макс. формат 
паперу

350х500 мм

Мін. формат паперу 120х148 мм

Ємність лотків 55 мм

Щільність паперу 52–230 г/м2 

Режими
Двійники (режим nonstop), режим брошур (можливість завантаження 

обкладинок), блочна програма (один чи два відокремлювальних аркуша)

Живлення 230 В/50 Гц

Маса Від 310 кг до 1860 кг

Технічні характеристики SPF/FC-200A: 

SPF-200A FC-200A

Формат паперу 120х180...356х508 мм 90х120...254х356 мм

Щільність паперу 64–157 г/м2 Не суттєва, товщина 
блоку до 4 мм

Ширина кромки, яку 
обрізають

від 2 до 20 мм

Пам’ять на замовлення Усі DIN-формати, 200 індивідуальних спеціальних 
форматів для тиражів, що повторюються

Живлення 230 В/50 Гц

Маса 500 кг 245 кг


