
AUTOMATYCZNA MASZYNA DO FALCOWANIA I ZSZYWANIA  

DIGIEFFECT 



Automatyczna maszyna do 
falcowania i zszywania Digieffect 
została zaprojektowana do 
produkcji książek zszywanych, a w 
szczególności arkuszy 
drukowanych cyfrowo i przy 
produkcji krótkich serii. Urządzenie 
składa się z dwóch jednostek 
połączonych w jedno kompaktowe 
rozwiązanie: podajnik papieru z 
wbudowanym systemem 
falcowania MG14 oraz maszynę 
szyjącą GFS14. 

Zobacz wideo: 
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DIGIEFFECT 

 

prosta obsługa 

niewielkie wymiary 

wykrywanie podwójnego arkusza 

za pomocą czujnika ultradźwiękowego 

zintegrowane bigowanie 

łatwa zmiana formatu 

maszyna sterowana sterownikiem PLC 

  

panel dotykowy dla szybszego i łatwiejszego 

programowania cyklu przetwarzania i składania książki 

  

 zarządzanie maszyną przez tylko jednego 

operatora 

  

 



1. Automatyczne podawanie arkuszy z 
załadunkiem oddolnym  
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Bigowanie linii zgięcia z tyłu 
arkusza 
3. Składanie 
czterostronicowych folderów 

 

 

 

 

4.Prasowanie i gładzenie czterostronicowych 
folderów w celu otrzymania zwartego grzbietu 
książki 

 
5. Składanie czterostronicowych folderów 
w odpowiedniej kolejności tworząc arkusze 
przekazywane do zszycia 

 

 

 

 

 

6. Przesyłanie arkuszy do 
maszyny szyjącej 

 

 

 

 
 
7. Szycie arkuszy z automatycznym 
odcięciem nici  
8. Dostarczanie zszytej książki 



 

Specyfikacja techniczna    

Wymiar maks. arkusza 380 x 540 mm   

Wymiar min. arkusza 150 x 200 mm   

Nośność stosu ok. 1000 kartek  

(zależne od wagi) 

  

Maks. prędkość akumulacji 250 arkuszy/min.   

Wymiar maks. legi 380 x 280 mm   

Wymiar min. legi 150 x 100 mm   

Maks. prędkość obrotowa 90 cykli/min.   

Liczba pozycji igły 8   

Długość szwów 24 mm   

Pobór powietrza 60 Nl/min.  

przy 7 barach 

  

Napięcie znormalizowane 220 V lub 380 V 50 Hz lub 60 Hz 

3 fazy 

  

Pobór mocy 6 kW   

Rozmiar dł. x szer. x wys. 320 x 150 x 175 cm   

Waga netto 1250 kg   

    

Funkcje MG14  Funkcje GFS14  

wyposażona w załadunek oddolny  

automatyczne podawanie arkuszy bez zatrzymywania 

maszyny 

 arkusze są automatycznie podawane do   

maszyny szyjącej, a następnie szyte 

wykonuje operację składania płaskich arkuszy 

drukowanych cyfrowo 

 możliwość korzystania z maszyny szyjącej   

w funkcji półautomatycznej z podawaniem 

ręcznym 

układa czterostronicowe foldery, które ułożone w 

odpowiedniej kolejności tworzą arkusze 
 automatyczne odcięcie nici  

OPCJONALNIE: sterowanie sekwencyjne uruchamiane 

przez wykrycie czarnych oznaczeń z tyłu arkuszy 
bezpieczna obsługa 

 wysoka jakość zszytej książki 

 
 
 

   

 DYSTRYBUTOR W POLSCE: 

Usługi dla poligrafii GRAFS  
Paweł Żyłkowski 
 
Hryniewicze 16 
15-378 Białystok 
 
e-mail: biuro@grafs.pl 
tel. biuro: +48 609 743 771 
tel. serwis: +48 691 506 410 
 
 

www.grafs.pl 
 

 


