
VIIMEISTELYOPAS
MODERNIA VIIMEISTELYÄ DIGI- JA OFFSETPAINOTALOILLE

Moderni viimeistely vai perinteinen kankea jälkikäsittely?

Moderni ja tehokas viimeistely on avain menestyvään paino-

tuotantoon. Avaimet löydät tästä katalogista. Ole hyvä.
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•	AutoCreaser-nuuttari	erillislaitteena	tai	yhdistel-
mänä	taittoyksikön	kanssa.

•	Autofold	Pro	–	Patentoitu	erikoistaittolaite	liitet-
täväksi	Morgana	nuuttareihin.	Nuuttaus	ja	taitto	
samalla	läpiajolla

•	Nopeus	max.	yli	6	000	kpl	/	h
•	Käsittelee	max.	noin	400	gsm	materiaalia
•	AutoFold	Pro:n	arkkikoko	max.	385	x	900	mm

Morgana AutoCreaser PRO 33/50 
+ AutoFold Pro

Täydellinen 
laitekokonaisuus 
modernille paino-

talolle!

MODERNIIN VIIMEISTELYYN: MORGANA PRO -MALLISTO. 

•	Kaikissa	Morgana	Pro	
-malleissa	on	Smart	
Screen	-kosketusnäyttö.	
Ajattele.	Vihdoinkin	oi-
keasti	älykäs	kosketus-
näyttö	ilman	kieliongel-
mia.	Käytetään	selkeillä	
symboleilla.

Smart Screen 
-kosketusnäyttö

Vallankumouksellisen	vahvaa	viimeistelyä	
brittiläisen	imperiumin	kehdosta.

•	Täysautomaattinen	taittokone	digipainoille
•	Korkeapinoalistus	imumatolla
•	Kaikki	normaalit	taittomallit
•	Maksimikoko	330	x	488	mm
•	 Jopa	15	000	taitosta	tunnissa

Uchida AeroFold 

•	 Täysin	automatisoitu	kuntoonlaitto	
–	kolme	painallusta	ja	menoksi

•	Kyllä	kulkee,	jopa	27	500	kpl/h
•	Maksimi	arkkikoko	365	x	674	mm,	
tekee	myös	6-sivuiset	A4-esitteet

•	Perforointiyksikkö	vakiona
•	 Imualistus,	non-stop	tuotanto

Morgana DocuFold PRO 

Älykäs imualistei-
nen tehopaketti 
Smart Screen-

kosketusnäytöllä 

•	 Japanilaista	suunnit-
telua

•	Edulliset	kitka-alistei-
set	taittokoneet.	

•	A4–SRA3	-kokoihin
•	 Laaja	mallivalikoima

Hefter-taittokoneet

•	Helpot	kuntoonlaitot
•	Arkkikoko	max.	365	x	630	mm,	6-siv	
A4-esite

•	Kyllä	kulkee,	jopa	27	500	kpl/h
•	Perforointiyksikkö	vakiona
•	 Imualistus,	non-stop	tuotanto

Morgana Major B3+ 

•	 Täysautomaattiset	nuuttauskoneet	Posifeed-alis-
tuksella

•	Sylinterin	/	Tiikelin	selättäjät
•	PRO	33:n	maksimi	arkkikoko	330	x	630	mm
•	PRO	50:n	maksimi	arkkikoko	B2,	500	x	700	mm	
(*jopa	900	mm)

•	 16	nuuttausta	läpiajolla,	tarkkuudella	0,1	mm
•	Materiaali	max.	noin	400	gsm,	myös	laminoituna	tai	
lakattuna.	Minimi	noin	80	gsm

•	Perforointi	vakiona,	optiona	myös	micro	perf.
•	Nopeus	jopa	8	500	kpl	/	h,	kuntoonlaitto	2	min.

Morgana AutoCreaser PRO 33/50 

Kaikissa laitteissa on tarjolla
useita taittomalleja!
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•	Kompaktin	kokoinen	monitoimilaite:	nuut-
taus,	taitto	ja	perforointi

•	Patentoitu”flying	knife”	taittotoiminta,	ei	
murtumia	selkään	vaikeillakaan	materiaa-
leilla

•	Arkkikoko	max,	jopa	385	x	900	mm
•	Nopeus	jopa	6000	kpl	/	h

Morgana DigiFold PRO 

Nuuttaus, taitto ja 
perforointi. Kaikki 

samalla!

TAITTOKONEETMORGANA PRO

Rahoitus!
AC	PRO	33,	60	kk	rahoituksella	
noin	205	€	/	kk	=	noin	10,25	€	/	pv!

Rahoitus!
36	kk	rahoituksella,	noin	30	€	/	vko	–	
Ihan	oikeasti,	noin	6	€	/	pv

Nuuttaukseen
ja perforointiin



•	Arkkikoko	max.	364	x	660	mm,	min.	
203	x	178	mm.

•	Esikerättyjen	digipainettujen	sarjojen	
settisyöttö	/	feederi.

•	 Tehokas	korkeapinoalistus	imumatol-
la	ja	kahdella	syöttöasemalla.

•	Ylempi	korkeapino	140	mm,	kansille	
ja	pienille	sarjoille.

•	Myös	lakatut	/	laminoidut	/	preeglatut	
ym.	kannet.

•	Alempi,	korkeapino	500	mm,	suoraan	
painokoneen	kärryistä	lastaus.

•	Nopeus	jopa	15000	arkkia	/	h.		Mate-
riaali	60	–	350	gsm.

Bourg BSF 26” / A4L 
+ Bourg BCM BSF

•	Nidonta,	taitto	ja	etureunan	leikkaus.
•	Max.	arkki	370	x	600	mm,	max.	350	gsm
•	Valmiin	vihkotuotteen	koko	365	x	300	mm
•	Nopeus	jopa	5000	kpl	/	h,	max.	30	arkkia,	
120	siv.

•	Suuri,	selkeä	värigraafinen	kosketusnäyttö	
josta	ohjataan	keskitetysti	koko	viimeistelylin-
jaa.	Hienosäätö	myös	ajon	aikana.

•	 Lenkkinidonta	optiona

Bourg BMe 26” / A4 vaaka 
vihkoviimeistelijä

•	Kanttiselänmuotoilija
•	 Liitettävissä	yleisimpiin		
vihkolaitteisiin.

•	 Lisäarvoa	järkihintaan

Plockmatic 104 (square back) 

•	 Imumattoalisteinen	tornikeräilijä,	10–50	
asemaa

•	Myös	settisyöttötoiminto	esikerätyille	
sarjoille

•	Max	arkki	370	x	600	mm,	paperipaino	
max.	350	gsm	

•	Erittäin	monipuolinen	ohjelmoitava	lokeroi-
den	alistustoiminto.

•	Ultraääni	kontrolli:	kaksois-	ja	puuttuvan-
arkin	kontrolli	sekä	arkin	kulun	tarkkailu

•	 Liitettävissä	vihkoviimeistelijään,	kuten	
kuvassa	näkyy

Bourg BSTe A4L (A4-vaaka) 
-tornikeräilijä 

•	Kanttiselkä-selänmuotoilija	liitettäväksi	Bourg	
BMe	-yksikköön

•	Vihkon	koko	max.	260	x	360		
mm,	max.	6,5	mm	tuote

Bourg SQE (square back) 

Square back 
-viimeistelijät voit 

liittää Bourgin  
BMe-malliin

•	Meiltä	Hohner	nitomapäät,	
normaali-	ja	lenkkinidontaan.

•	Varaosat	ja	huollot	–	Kysy	
huoltosopimusta!

•	Sopimusasiakkaille	varaosat	
erikoishintaan.

•	Myös	Bostitch-,	Interlake-	ja	ISP-
nitojien	varaosat	ja	huollot.

•	Myös	Overhoff	nitomalangat	
sopuhintaan.

•	Kuvassa	Hohner	43/6S	–	Tunnistat	
varmaan..

Tarvikkeet
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“Viimeistelytekniikkaa	modernille	
painotalolle	C.P.	Bourgin	tyyliin”

BM350 / BM500 vihkolaite
•	 nidonta,	taitto,	selän	muotoilu	ja	etureunan	
leikkaus

•	BM-350	käsittelee	35	arkkia	(	80	gsm	)	ja	
tekee	max.	jopa	140	sivuisen	vihkon	

•	BM-500	käsittelee	50	arkkia	(	80	gsm	)	ja	
tekee	max.	jopa	200	sivuisen	vihkon

•	 Lopputuote	on	kauniin	kantikas,	liimasidon-
ta-tyyppinen	vihko,	mutta	normaalia	kestä-
vämpi	koska	se	on	nidottu!

AF-602 settisyöttö, feederi
•	 kaksi	korkeapinoalistusasemaa,	2	x	250	mm,	
yhteensä	hulppeat	500	mm	paperia	kertala-
tauksella

•	 asemissa	hälyt	tupla-arkkeja	sekä	puuttuvia	
arkkeja	varten.	Ja	lisäksi	ruuhkahäly	sekä	
hälytys	paperin	loppumisesta

Plockmatic System BM-350/BM-500 ja AF-602

“Nykyaikaisen,	digitaalisesti	tulostavan	painotalon
ehdoton	huippuhankinta.”

VIHKOLAITTEETVIHKOLAITTEET

Rahoitus!
60	kk	rahoituksella,	noin	125	€	/	kk,	
joka	tekee	noin	6,25	€	/	työpäivä!

1. KÄYTTÖIKÄ
•	 ei	ole	sidottu	tulostimeen
•	 ei	ole	romurautaa	tulostimen	
vaihtuessa

•	 käyttöikä	2-3	x	tulostimen	
käyttöikä

2. TUOTANTONOPEUS
•	 tuotantonopeus	n.	2-3	
x	verrattuna	in	line	
-viimeistelyyn,	koska	tulostus	
kokoajan	maksiminopeudella

3. JOUSTAVUUS
•	 pystyy	tuottamaan	laajemman	
skaalan	erikokoisia	
lopputuotteita

•	 silti	tulostetaan	aina	maksimi	
arkkiformi	2-päällä	tai	jopa	
4-päällä

•	 ei	blokkaa	tulostinta	pitkiksi	
ajoiksi

4. TUKEE USEAMPAA TOIMINTAA
•	 toimii	useamman	tulostimen	
viimeistelijänä

•	 painaminen:	väri	+	mv	samaan	
aikaan

•	myös	viimeistely	samaan	aikaan

5. KUSTANNUSTEHOKKUUS
•	 koko	tuotanto	toimii	eikä	synny	
hidastavia	pullonkauloja	

•	 kun	lasketaan	tuotteiden	
kokonaiskulut:	pääoma,	
työvoima	ja	muut	välilliset	
kulut,	niin	near	line	antaa	
ylivoimaisesti	enemmän	
vastinetta	sijoitukselle

Miksi Near Line -viimeistely?

Onko sinulla Canon, Oce, Konica, Ricoh tai Xerox-tulostin, 
jossa on Plockmaticin valmistama in-line-vihkoviimeistelijä? 
Grafitrio Oy on Plockmaticin virallinen maahantuoja. Mikset 
siis ostaisi vihkoviimeistelijän niittikasetteja edullisemmin 
suoraan maahantuojalta?



•	 Lanseerattiin	markkinoille	2010	Ipex-mes-
suilla.	Suomeen	asennettu	useita,	kysy	
referenssejä.

•	Korkeapinoalistus	imumatolla
•	Kosketusnäytöllinen	Touch	Screen	-käyt-
töliittymä

•	Arkkikoko	360	x	520	mm	ja	pidemmät
•	 Leikkaus,	nuuttaus	sekä	perforointi,	kaikki	
vakiona

•	Käynti-,	kutsu-,	kiitos-	ja	postikorttien	vii-
meistely.	Esitteet,	kannet,	flyerit	ja	vaikka	
mitkä	viimeistelyt.

Uchida Aerocut Classic 

”Uchidan	AeroCut	on	mullistanut	käsityksen	digitaalisen	painamisen	
viimeistelystä.	Uudella	Quattro-mallilla	tarina	jatkuu!”

•	AeroCut-sarjan	huippu-uutuus
•	 Leikkaus,	nuuttaus	ja	perforointi,	kaikki	yhdellä	
ajolla

•	Esim.	käynti-,	kutsu-	kiitos-,	postikorttien	viimeis-
telyyn.	Myös	esitteiden	ja	kansien	viimeistelyyn

•	Arkkikoko	365	x	520	mm,	optiona	jopa	yli	1	000	
mm	arkit

•	Kosketusnäytöllinen	Touch	Screen
•	Perforointi,	mikroperforointi	ja	viilloitus	vakiona
•	Plug-in	Adoben	illustrator	ja	Indesign-ohjelmiin	
mahdollistaen	automatisoidun	korttityönkulun

Uchida Aerocut Quattro

Superuutuus! 
Liityntä Adoben 

InDesign- ja Illus-
trator-ohjelmiin.

•	 Todella	helppokäyttöinen,	tukeva	ja	laadukas	A4-koon	
automaattinen	korttileikkuri

•	Merkinlukija	poistaa	heitot,	leikkaustarkkuus	0,1	mm.
•	Vaihdettavat	pituusleikkurit	(	VersaTrim	)
•	BC	10:	Korttikoot	50	x	90	mm	ja	55	x	90	mm
•	VersaTrim:	Korttikoot	50	x	90	mm,	55	x	85	mm	sekä	
105	x	148	mm,	optiona	A5-koko		

Uchida BC-10 ja Uchida VersaTrim

•	Manttelin	perijä	erittäin	suositulle	EBA	551	mallille
•	Hydraulinen	leikkaus,	linjavalo,	hydraulinen	sää-
dettävä	puristus

•	 Leikkuuleveys	550	mm,	min.	32	mm,	pinokorkeus	
max.	95	mm

•	Valoverhosuojaus	edessä	–	käytön	ergonomiaa!
•	Uusi	patentoitu	Easy	Cut	-leikkuutoiminto.
•	Kosketusnäyttöpaneeli,	99	ohjelma	paikkaa,	99	
leikkausta	jokaisessa

•	 LT	mallissa	ilmapöytä	–	on	muuten	hyvä	juttu!

EBA 5560 &
EBA 5560 LT

•	Sähköleikkuri,	linjavalo,	ohjelmat,	
automaattinen	puristus

•	Valoverhosuojaus	edessä	–	käyttö-
mukavuutta!

•	Muu	tekniikka	sama	kuin	mallissa	
4855

•	Myös	malli	6660,	leikkuuleveys	650	
mm,	muuten	samalla	tekniikalla

EBA 4860 – 
Manttelin perijä

•	Sähköleikkuri,	linjavalo,	ohjel-
mat,	automaattinen	puristus

•	Uusi,	patentoitu	Easy	Cut	
-leikkaustoiminto

•	Uusi	kosketusnäyttöpaneeli,	
99	ohjelmapaikkaa

•	 Leikkuuleveys	470	mm,	min.	
35	mm,	pinokorkeus	80	mm

•	Suojakansi	edessä	ja	takana
•	Myös	malli	5255,	jossa	leik-
kuuleveys	520	mm	ja	malli	
6655	jossa	leikkuuleveys	650	
mm

EBA 4855 – Kestosuosikki

•	Mekaaninen	pape-
rileikkuri	SRA3-ko-
koon.	Kysy	lisätie-
toja!

EBA 4705

”EBA	paperileikkurit	
–	Saksan	insinöörien	
taidonnäyte!	Uusi	
mallisarja,	laajempi	
valikoima,	enemmän	
mielenkiintoisia	
vaihtoehtoja.”

•	Käyntikortit,	postikortit,	flyerit,	esitteet	–	
NANO	leikkaa!

•	Max.	SRA	3-320	x	450	mm,	jopa	350	gsm	
materiaali

•	Patentoitu	Instant	Set	-mitanasetus,	kosketus-
näyttö,	muistipaikat

•	Korkeapinoalistus	imumatolla,	kohdistusmerkin	
lukija,	vinouden	säätö

Uchida Aerocut NANO -korttileikkuri
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Vapauta pa-
perileikkuri ja 

sylinteri pikkuas-
kareista!

KÄYNTIKORTTILEIKKURIT

YLEISVIIMEISTELIJÄTEBA-PAPERILEIKKURIT

•	Hydraulinen	paperileikkuri
•	 Leikkuuleveys	720	mm,	min.	20	mm,	pinokorkeus	
max.	80	mm.

•	 Ilmapöytä	vakiona!	Valoverhosuojaus,	kosketus-
näyttöpaneeli,	ohjelmat	ja	muistipaikat

EBA 7260

Tee terähuoltosopimus! Tarjoamme kaikkien leikkureidemme 
kanssa myös edullista terähuoltosopimusta.
Edut: terä vaihdetaan ja teroitetaan sekä leikkurisi toiminnat 
tarkistetaan säännöllisesti. Kysy lisää.

Huom! Katso s.10 
LG-paperileikkurit 

järeään tuotan-
toon.



•	Mallisarja	alkaen	EMS-650	mallista	
aina	EM-2100	malliin

•	Max.	laminointileveys	2100	mm	
(Malli	EM-2100)

•	Kylmä,	yksipuoleinen	lämpö-	ja	kaksi-
puoleinen	lämpötoiminto

•	 Telat	suurella	halkaisijalla,	tukeva	
runkorakenne

Vivid Easymount- ja Polarsign- 
laminaattorit suurformaattiin

•	Alkaen	mallista	RO-3016	/	330	mm	
aina	malliin	RO-3027	/	2000	mm

Vivid TrimFast -rullaleikkurimallisarja

•	Alkaen	mallista	TFGPC-60	/	600	mm,	aina	
malliin	TFGPC-300	/	3000	mm	malliin

Vivid TrimFast Board Cutting 
Systems -leikkurit

LAMINOINTIA

•	 Laminaattia	rullissa,	eri	leveyksin	ja	pituuksin.	Myös	Super	Stick	ja	
Soft	Touch	-erikoislaminaattia	digituotantoon.

Tarvikkeet laminointiin, totta kai!

1060 mm
 tulostin +
Vivid Linea 
DH-1100.
Vau mikä
kombo!

Vivid Matrix MX-370, MX-530P ja 
MX-530DP

•	 Laadukkaat	ja	edulliset	laminointikoneet:	MX-	370	digipai-
noille	ja	MX-530P	ja	530DP	sekä	offset-	että	digipainoille

•	Arkkikoot	SRA3	(MX	370)	ja	B2	(MX-530-mallit)	
•	Nopea	kuntoonlaitto
•	Nopeus	7	m/min
•	Arkinsuoristaja	ja	katkaisuerotus
•	Puoliautomaattinen	syöttö
•	Optiona	laminaatin	pituusleikkuri
•	Pneumaattinen	puristus:	parantaa	selkeästi	
pitävyyttä	ja	laatua

•	Malli	DP,	ainoana	hintaluokassaan:	yksi-	tai	kaksipuoleinen	
laminointi	samalla	läpiajolla

•	 Laminointileveys	max.	1080	mm.	
•	Yksi-	ja	kaksipuoleinen	laminointi

Vivid Linea DH-1100

Laadukasta ja  
kestävää laminointia 

järkihintaan

•	 Laaja	valikoima	kattaa	vaativat-
kin	tarpeet

•	 Tukevat	tuotantokoneet,	suunni-
teltu	24/7-tuotantoon.

•	Paljon	Komfin	omia	innovaatioita	
ja	patentoituja	ratkaisuja.

•	Prosessoriohjattu	korkeapino-
alistus,	stakkeri	optiona,	selkeä	
graafinen	kosketusnäyttö	väreillä	
&	stop-and-go-toiminto

•	Elektronisesti	valvottu	limitystoi-
minto,	tarkkuus	+/-	1	mm

Komfin huippulaadukkaat
laminointikoneet
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Valiani Mat Pro Ultra 
-tasoviimeistelijät

TASOVIIMEISTELY – TASOKASTA VIIMEISTELYÄ  A’LA VALIANI

LAMINOINTI

•	OIKEASTI!	Markkinoiden	monipuolisin	viimeistelijä.
•	Kolme	mallia:	pöytäkoot	600	x	800	mm,	800	x	1200	mm	ja	1000	x	1500	mm.
•	Vakiona	imupöytä	ja	ainutlaatuinen	pneumaattinen	materiaalin	lukitus!
•	 Vakiona	täydellinen	tietokoneohjaus	ja	kulmamerkkien	lukija.
•	Kokoonpanosta	riippuen:	Leikkaa	(myös	paspartuurit),	nuuttaa,	perforoi,	preeglaa	(kohotus		tai	upotus),	
ritsaa	(viilloitus),	piirtää.

•	Optiona	ohjelma	koteloiden/pakkausten	toteutukseen,	500	vakio	esivalintapohjaa.	

Meet	the	next	
generation	–	päästä	
luovuus	valloilleen!	
Digipainoille,	suurkuva-
tuotantoon,	kehysliikkeille,	
valokuvaliikkeille,	
taideliikkeille,	museoille,...

Laadulla	on	tekijänsä!	Huippulaadukkaat	laminointikoneet	Komfilta.

•	Paino	500	kg,	käyttöjännite	380	V.
•	Nopeus	jopa	20	m/min,	noin	
2650	SRA3-arkkia	tunnissa!

•	Korkeapinoalistus,	pinokor-
keus	450	mm.	Paperipainot	
115–600	gsm.

•	Kunnollinen	takaa-alista-
va	imukuppialistus.

•	Arkkikoko	360	x	700	mm	
tukee	erinomaisesti	mo-
dernia	painotoimintaa.

•	 Lämpenemisaika	3,5	min.	

Komfi Amiga 36 
Todellinen

tuotantokone
kompaktissa

koossa!

Tietokoneohjattu!



•	 Tehokasta	kostutusta,	ilman	pisarointia	
•	Puhdasta,	kostean	raikasta	ilmaa,	parantaa	
ilman	laatua.

•	Erittäin	energiataloudellinen	toiminta

Biluva-ilmankostuttimet KL2900, KL 
5800 ja KL 8700

Uuden tekniikan  
haihduttavat ilman- 

kostuttimet. 
Kalkittomasti!

•	 tehokas,	täytettävä,	
lattiamallin	ilmankostutin	
sopuhintaan

•	 helposti	siirrettävissä
•	 automaattinen	toiminta
•	 automaattinen	kosteuden	
tarkkailu

•	 helposti	täytettävä

Brune B 250

“Muista	ilmankostutus,	
kun	tuotannossa	on	

selittämättömiä	ongelmia!”

•	 Järeät	sähköiset	rei’ittäjät	aina	55	arkille
•	 Laaja	valikoima	työkaluja,	työkalun	vaihto	se-
kunneissa,	työkalut	myös	henkarikalentereille

•	Puoliautomaattinen	käsisulkija
•	 Leveydet	300	mm	aina	610	mm	leveään	HD-
7500	malliin	saakka	(kuvassa)

•	Pysty-	ja	vaakamallit	(vertikaali	ja	horisontaali)

Rhin-O-Tuff ONYX-metallikampakoneet

•	 Järeä	sähköinen	rei’ittäjä	
356	mm	kidalla

•	 Jopa	55	arkin	rei’itys	kerralla
•	Nopeasti	vaihdettava	rei’itystyökalu
•	Käyttö	jalka-	tai	käsikytkimellä
•	Vankka	metallirunko,	paino	37	kg

Rhin-O-Tuff ONYX HD7700 Ultima

Rhin-O-Tuffin ONYX-sarja on aitoa jenkkilaatua metallikampa-
sidontaan, tässä vain maistiaiset valikoimasta. Laitteet soveltuvat 
erinomaisesti esimerkiksi kalenterituotantoon.

•	 Tehokas	ja	tukeva	rei’ittäjä	ja	puoliauto-
maattinen	sulkija	integroituna	yhdistelmä-
laitteena	

•	Kätevää	ja	tehokasta	tuotantoa	ilman	yli-
määräisiä	työvaiheita

•	Soveltuu	erinomaisesti	myös	kalentereille
•	Kokoonpano	2:lla	työkalulla,	sis,	kalenteri-
lovetuksen.

•	 60	kk	rahoituksella	noin	111	€	/	kk.	Tekee	
noin	5,50	€	/	pv.

Rhin-O-Tuff ONYX OD-4012 + 
HD-8370 -metallikampajärjestelmä

•	 Tehokas	ja	tukeva	sähköinen	rei’ittäjä	
•	 Lävistää	kerralla	jopa	40	kpl	80	gsm	arkkeja.
•	Nopeasti	vaihdettavat	työkalut	ja	laaja	valikoi-
ma	työkaluja.

•	 Työkaluja	mm.	3:1	jne.
•	Myös	kalenterin	loviterä
•	 356mm	kita

Rhin-O-Tuff ONYX HD-7000

+ PAL picks-a-lift

+ APES 14

•	Automaattinen	arkin	annostelija

•	Siirtää	ja	pinoaa	arkit	vapauttaen	kädet

Rei’ittäjä ja sulkija 
tehokkaana  

yhdistelmälaitteena

•	Kirkas-,	matta-	ja	satiinilakkaus
•	Arkkikoko	330	x	762	mm	(DC	33)	ja	500	x	762	mm	(DC	
50)

•	Nopeus	30	m/min
•	Korkeapino-	tai	nonstop-imualistus	jopa	400	gsm	arkeille
•	UV-kuivuri
•	Korkeapinoluovutus	tai	-vastaanotto	täryttimellä
•	Optiona	IR-esilämmitys

Morgana DigiCoater 33/50

UV-lakkakone  
sekä digi- että
offsetpainoille
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”Kun	ONYX-mallisto	ei	riitä,	kysyppä	
käytettyä!	Automaattirejittäjät	ja	puo-
liautomaattisulkijat	myös	kalenteritoi-
minnolla.	Näitä	löytyy	säännöllisesti.”

•	Wireet	määrämittaisina	ja	rullissa.
•	 Laaja	varasto,	lyhyet	toimitusajat.
•	Myös	ripustimet.

Tarvikkeet

•	Huippulaatua	kohtuuhinnal-
la,	erittäin	järkevä	hankinta	
paperileikkuriksi

•	 Vaihtoehto	käytetylle
•	Mallisarja	alkaen	LG	660	C	
(kuvassa)	aina	Dual	Pover	
1800	L	P	malliin

•	Valoverhosuoja,	ilmapöytä	
ja	varaterä	vakiona

•	Muistipaikat,	ohjelmointi
•	Kosketusnäyttö
•	Hydraulinen	puristus
•	Sähkömekaaninen	leikkaus	
vauhtipyörällä

Longer Machines -paperileikkurit

Järeä rakenne 
järeään  

tuotantoon •	 Leikkurien	terät	ja	alalistat	yleisimpiin	leikkureihin.
•	MYÖS!	Lakisääteiset	turvatarkastukset	kauttamme!

Laadukkaat ja edulliset tarvikkeet!

ILMANKOSTUTTIMET

LAKKAUS

LEIKKAUS WIRE- JA METALLIKAMPASIDONTA

Rhin-O-Tuff!  
Kun tarvitaan  

lisää kapasiteettia.  
Täyttä rautaa!

Taattua 
saksalaista

laatua.



•	Edulliset	laitteet	viilloi-
tukseen	

•	Myös	perforointi

PaperFox 
760-mallisarja

PaperFox S3 

•	 Tukeva	kulmanpyöristäjä,	
max.	20	mm	pino

•	Vaihdettavat	terät	R4	ja	R8	
sisältyvät		
toimitukseen

•	Kartongille,	paperille,	muovil-
le,	nahalle	yms.

www.paperfox.eu

•	Alkaen	yksiteräisistä	
malleista	aina	monite-
räiseen	Hang	490	Vario	
-malliin	

•	 490-malliin	jopa	6	pora-
päätä

•	Kuvassa	Hang	Citobor-
ma	190	/	290

Constantin Hang -paperiporat
•	Banderollaus	sekä	muoville	
että	paperille	

•	Automaattitoiminto
•	Yli	300	mm		
sidontapituus

•	Kysy	hintaa	ja		
yllätyt	positiivisesti

Banderollaus / Vyötekoneet

•	 laatua	teippiselkäliimasi-
dontaan

•	 uusi	parannettu	
malli

•	 uusi	liimakoostu-
mus,	suunniteltu	
digipainoille

•	 jopa	200	kirjaa	tun-
nissa,	ilman	kuntoon-
laittoa

•	 2–30	mm	kirjat

Planatol Copybinder V

Laadukasta
sidontaa, helposti

ilman kuntoon-
laittoa!

•	 Järeä	pylväsnitoja	kovaan		
käyttöön,	vihkojen	ja	blokkien		
nidontaan

•	Blokki-	ja	satulanidonta,		
lenkkinidonta	optiona

•	Maksimi	paksuus	noin	25	mm,	
vastanidontana	jopa	40	mm.

Nitomalangat pylväsnitojille hyllytavarana 
– Myös Bostitch M7 20x24 lanka. Varaosat 
myös Hohner Favorit malleihin.

Hohner Economy 25/40
•	 Tehokas	ja	monipuolinen	
arkinlaskija	2500	kpl/min

•	max.	250	g/m2	arkeille
•	 pinokorkeus	300	mm,	
arkkikoko	max.	546	x	
788	mm	ja	merkkauspa-
peri	2–1000	kpl	välein

Malli Countron 2200HS

Muero setti-, blokki-, ja
kirjaliimauspuristimet

•	Perinteistä	tekniikkaa	
nykyajan	tarpeisiin

•	 kuivuri	vakiona	
useissa	malleissa

•	 laaja	mallivalikoima

•	 Laadukkaat	”perinteiset”	tärypöydät	SRA3-	
ja	B2-koossa,	säädettävä	tärytys

•	 Lisätietoa	www.muero.de

Muero-tärypöydät

•	Paperitärytin	digiaikaan,	jossa	
puhallus	ja	ionisointi

•	Säädettävä	tärytys,	puhallus	ja		
tärytysaika

•	SRA3-kokoisille	arkeille

Uchida AJ.700 AirJogger 

•	Yksiteräinen	paperi-
pora,	auto	start-stop

•	100	mm	poraussy-
vyys!

•	 Tabulaattoripöytä	
vakiona.

SPC Filepecker FP100-paperipora

•	Meiltä	myös	terät	paperiporakoneisiin:	Multidriller,	
Nagel,	Hang,	Universal	ym.

•	Kysy	ja	kokeile!	SPC	patentoidut	pitkikäiset	eri-
koisporanterät,	tavallisten	hinnalla

•	Voitelupaperit,	alalistat,	jne.

Tarvikkeet
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•	Paperi-	ja	muovinauhaa	varastotavarana.

Tarvikkeet

Paperfox MP, MPA ja MPE

•	 Tukevat	laitteet	erilaisiin	
rei’ityksiin,

•	 esim.	eurostanssi	ym	vastaa-
vat.

•	 kätevä	käsistanssi	pienille	sarjoille
•	 tee	omat	kotelot,	rasiat,		
erikoiskortit	ynnä	muita		
hauskoja	juttuja

Paperfox-käsistanssit

•	 käynti-	&	henkilö-
korteille	jne.

•	 vaihdettavat	terät
•	 optiona	kalenterin-
lovetus	(kuvassa)

LGS-kulmanpyöristäjät

LGS-lovetuslaite

•	 lovetuslaite	kalenterituotan-
toon	pikkurahalla

•	Numerointikoneet	Koho-	ja	
Offset-tuotantoon	–	myös	
erikoiskoneet	

Leibinger-numerointikoneet

PAPERIPORAT

PYLVÄSNITOJA UCHIDA ARKKILASKIJAT

BLOKKI- / SETTILIIMAUS TÄRYPÖYDÄT

BANDEROLLAUS / VYÖTEKONEET TEIPPISELKÄSIDONTA

RITSAUS JA VIILLOITUSPIENLAITTEET

Teetkö liimakirjoja digipainatuksella? 
Uchidalla erottelet liimattavat kirjat pinoista ja 
saat oikeasti säästöä. Kysy lisää.

Opus C-Rounder

•	Edullinen	mutta	laadukas	kulmanpyöristäjä
•	Vaihdettavat	terät,	myös	käyntikorteille

Stago ESM-A ja ESM 20

•	Saksalaislaatua	kulman-
pyöristämiseen
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•	Yksi-	ja	kaksipuoleiseen	
laminointiin

•	 Leveydet	460	ja	650	mm
•	Arkinsuoristaja	vakiona

Vivid Matrix Duo 460/650

Duo-mallisto  
kaksipuoleiseen 

laminointiin

Vivid PEAK Educator 
PE332 / PE452

•	 Tukevat	laitteet	A3-	ja	A2-	
kokoon.

•	Aina	500	micronin	lami-
naattitaskut.

Vivid PEAK Instant 
PI-320

•	 Taskulaminaattori,	joka	
lämpenee	minuutissa

•	Max.	A3	laminaatti,	250	
micronia.

Vivid PEAK PHS330 / 
PHS450

•	Nopeat!	Laminaattorit	A3-	
ja	A2-kokoon.

•	Kulkee	2	m/min,	selkeä	
käyttöpaneeli.

•	Aina	500	micronin	lami-
naattitaskut.

VIIMEISTELYÄ

Vivid Magnum 34B

•	Manuaalinen,	tukeva	laite	
wireointiin.

•	Rei’itys	ja	sulkija	samassa.
•	Max.	14	mm	metallikampa.

Vivid Magnum MEC34

•	Sähköinen	rei’itys	jalkapol-
kimella,	manuaalinen

•	 sulkija,	max	14	mm	kam-
malle.

•	 Laatulaite	pieneen	ja	keski-
suureen	tuotantoon.

Sähköiset mallit 
MCR35E ja MCR46E

•	Nuuttaus	ja	perforointi	va-
kiona.

•	 Leveydet	360	mm	ja	460	mm.
•	Helposti	vaihdettava	työkalu.
•	 Toiminta	jalkapolkimesta.

Vivid MCR35 ja 
MCR46 -käsinuuttarit

•	Edulliset	käsinuuttarit,	laadukas	
/	kunnollinen	nuuttaus	tulos!	

•	 Toiminta	pienellä	ranneliikkeellä.
•	 Leveydet	350	mm	ja	460	mm.

Opus ProfiEl 
Auto closer

•	Wireointi,	helppoa	kuin	
heinänteko…

•	Sähköinen	sulkija,	automaatti-
sella	kamman	koon	säädöllä!

•	 3:1	ja	2:1	kammoille.	Toimii	
oikeasti!	

Opus ProfiEl 
punching

•	 Tehokas	sähköinen	rei’ittäjä	
vaihdettavilla

•	 työkaluilla	A4	kokoon.
•	 Työkalu	optiot	3:1	/	3:1	kalenteri	
ja	2:1

Morgana DC-35 ja 
DC-52 -käsinuuttarit

•	 Laadukkaat	ja	edulliset	käsi-
nuuttarit	alá	Morgana

•	Helppokäyttöisiä	ja	varmatoi-
misia

•	 Leveydet	350	mm	ja	520	mm

Taskulaminaattia hyllytavarana.

PC Filepecker 
-käsirei’itin

•	Vakiona	2	terää	+	20	mm	terä.
•	 Tekee	myös	kalenterilovetuksen.
•	Rei’ittää	jopa	300	kpl	/	80	gsm	
kerralla.

LIIMAKONEET

•	 Täydellisen	automatisoitua	liimakirjatuotantoa,	erilainen	
kirja	vaikka	joka	työjaksolla

•	Automatisoitu,	työkaluton	kuntoonlaitto
•	Suuri,	selkeä	kosketusnäyttö,	selkeillä	värigraafisilla	
symbooleilla

•	Ainoana	valmistajana	kansiasema	kaksoisvastaterä-
nuuttauksella!	Nuuttaus	valittavissa	molempiin	suuntiin,	
6	nuuttausta	kanteen

•	Kirjan	koko	max.	385	x	320	mm	/	min.	90	x	75	mm.	
Kannen	koko	max.	710	x	395	mm	/	min.	200	x	100	mm

•	Paksuus	max.	60	mm	/	min.	1	mm
•	Kannen	paksuus	80–300	g/m2

•	Optioina	integroitava	kolmikanttileikkuri,	viivakoodilukija

C.P.Bourg BB-3002 PUR-C ja EVA 

•	DigiBook-tuoteperheen	”Primus	Motor”
•	Kosketusnäyttö,	automaattinen	kuntoon-
laitto	ja	koon	vaihto

•	Nopeus	jopa	450	työjaksoa	/	tunnissa	
(mekaaninen	nopeus	)

•	Kirjan	koko	100–450	mm,	paksuus	
1–50	mm

•	Uuden	tyyppinen,	tehokas		selän	jyrsintä	
/	-rouhinta	

•	Automaattinen	liimayksikön	puhdistus	/	
suljin	toiminto

Morgana DigiBook 450 PUR   

Järeä liimakone 
hämmästyttävän 

kehittyneellä 
automatiikalla

•	Saatavilla	laaja	mallisarja:	Digibook	150,	200,	300	ja	450	
–	kasvuvaraa	riittää	kun	tuotanto	kasvaa

•	Edullisin	malli	Digibook	150	valmistaa	150	kirjaa	tunnissa
•	 Laitteissa	patentoitu,	hermeettisesti	suljettu,	suuttimilla	
toimiva	PUR-liimausyksikkö	ja	myös	säädettävä	sivulii-
maus	suuttimilla

•	 Liimauspituus	110–320	mm	(DB	150)	ja	100–450	mm	
(DB	300)

•	Kirjan	paksuus	jopa	50	mm

Morgana Digibook
PUR-liimakoneet

Vihdoinkin.
Edulliset PUR-lii-
makoneet pienille 

ja keskisuurille 
painoksille.

•	 laadukasta	liimasi-
dontaa

•	 automaattinen	toi-
minta

•	 automaattinen	kan-
sien	puristus

•	 jopa	200	kirjaa	tun-
nissa

•	 rouhintatoiminto

Dumor 36 Tabletop Tachoplus TC-5500

LIIMASIDONTA

•	 tehokas	ja	edullinen	tuotantoliima-
kone	hyvillä	ominaisuuksilla

•	 sopii	niin	pienille	kuin	keskisuuril-
le	sarjoille

•	 nopeat	asetukset,	jopa	yli	
200	kirjaa	tunnissa

•	Ainoana	hintaluokassaan:	
sivuliimaus	rullilla	sekä	tehokas,	
pneumaattinen	kannen	puristus!



Tässä esitteessä on vain pieni osa laadukkaasta ja mo-
nipuolisesta viimeistelylaitteiden valikoimastamme. Jos et 
löydä etsimääsi, kysy rohkeasti tai katso www.grafitrio.fi

OTA YHTEYTTÄ!

Kurre Wahlstedt
laitemyynti
0400 411 894
kurre.wahlstedt@grafitrio.fi

•	Ostamme,	otamme	vaihdossa	ja	välitämme	käytettyjä	
graafisen	tuotannon	laitteita.	

•	 Edullinen	käytetty	laite	on	hyvä	vaihtoehto,	kun	yritys	on	
alkutaipaleella

•	Päivitystakuulla	saat	päivitettyä	laitteen,	kun	tarve	kasvaa
•	Edullinen	käytetty	laite	on	hyvä	vaihtoehto	esim.	jos	tarve	
on	pientä	tai	yritys	on	alkutaipaleella.

•	Nähtävillä	kotisivuillamme	www.grafitrio.com
•	Kannattaa	kysyä	vaihtoehtoja

Käytetyt viimeistelylaitteet

TYÖKALUKUVAN  
SYVÄYS TÄHÄN

Ostamme 
tarpeettomat laitteet, 

myös painokoneet. 
Tarjoa!    

Täysin huoltovapaata laitetta ei ole vielä kehitetty…

Etsitkö laitteita
muihin tarkoituksiin?

Kysy rohkeasti!

KÄYTETYT LAITTEET

HUOLTO & RAHOITUS

•	 Toimiva	huolto	on	koko	toi-
mintamme	kulmakivi.	Meillä	
huoltoa	ei	ole	ulkoistettu	vaan	
panostamme	omaan	toimivaan	
huoltoon.	Säännölliset	tehdas-
koulutukset	takaavat	huollon	
korkean	ammattitaidon.	

•	Huoltosopimukset.	Meidän	
johtoajatuksenamme	on	tehdä	
ennakoivaa	huoltotoimintaa.	
Ylläpito,	kausihuoltosopimukset	
ja	käynnit	1–2	kertaa	kah-
dentoista	kuukauden	aikana.	
Huoltosopimuksen	avulla	teet	
enemmän	tuotantoa,	vähem-
män	katkoja.

•	 Terähuoltosopimukset.	Kyllä	
leikkaa,	kun	terä	on	kunnos-
sa.	Teränvaihto,	tylsän	terän	
teroituspalvelu	ja	säilytys.	
Teränvaihdon	yhteydessä	myös	
leikkurin	muu	tarkistus.

•	Huoltosopimukset	nitomapäille.	
Jos	nitomapää	reistailee,	vihko-
tuotanto	seisahtuu.

•	 Tarjoamme	siis	huoltosopi-
muksella	katkotonta	tuotantoa.	
Kätevää,	Eikö?

Meiltä rahoitus joustavasti 
ilman sudenkuoppia!

•	ET	maksa	käteisellä,	vaan	jous-
tavasti	osissa?

•	ET	rasita	kassaa	etkä	tasetta.
•	 Laite	toimii	vakuutena
•	Kattava	vakuutus	IF:ltä,	tai	oma	
vakuutuksesi.

•	Rahoituskauden	lopussa	mah-
dollisuus	lunastaa	laite	omaksi	
pikkurahalla.

Rahoitusko? No mikä ettei! Kun investointitarve on olemassa investoi rahoituksella – ei rasita taloutta 
eikä kassa tyhjene. Maksat joustavasti osissa, jolloin laite tuottaa itsensä ”pitkässä juoksussa” takaisin. 
Rahoituskauden lopussa mahdollisuus lunastaa laite omaksi pikkurahalla.

Rasmus Wahlstedt
next generation / harjoittelija
040 566 8914
rasmus.wahlstedt@grafitrio.fi


