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YOUR IDEA, OUR SOLUTION

ايده از شما، راه حل از ما



شرکت توتالیا در سال 1353 با هدف ماشینی کردن انواع کارهای نوشتاری و محاسباتی در تهران تاسیس و آغاز 
به کار کرد و در همان سال اقدام به فروش اولین ماشین های چاپ تک رنگ و ترتیب کن ها جهت ترتیب اوراق 
چاپی نمود. امروزه با توجه به تغییر روز افزون نیازهای صنعت چاپ، گروه تحقیق ، توسعه و بازاریابی این شرکت 
با مطالعه دقیق، نیازهای بازار را شناسایی و بر اساس آن به دنبال محصوالت جدید و راه حل های نوین در اجرای 

پروژه های چاپ و صحافی می باشند.

نوآوری و ارائه بهترین راه حل ها برای  مشتریان، تهیه جدیدترین محصوالت با آخرین تکنولوژی روز دنیا و خدمات 
رسانی با سرعت و کیفیت باال، از اهداف کالن این شرکت می باشد.

اکنون پس از گذشت سال ها فعالیت و کسب تجارب ارزنده در زمینه واردات، فروش و خدمات در حوزه صحافی و 
چاپ، این شرکت ضمن ارائه طیف وسیع و متنوعی از دستگاه ها و تجهیزات مرتبط با این صنعت، به عنوان نماینده 
ی انحصاری محصوالت کارخانجات Duplo  ژاپن تولیدکننده دستگاه های چاپ و صحافی کتاب و مجله، خط تا 
 Multigraf ،اسپانیا تولیدکننده دستگاه های چاپ رول افست و فلکسو ROTATEK ،و پرفراژ، تاکن و ترتیب کن
سوئیس تولیدکننده انواع دستگاه های پرفراژ، خط تا و تاکن، JBI فرانسه تولیدکننده انواع دستگاه های پانچ و 
صحافی فنردوبل و مارپیچ، Foliant چک تولیدکننده انواع دستگاه های سلفون کش حرارتی، Fastbind فنالند 
سازنده دستگاه های تولید جلد سخت و صحافی کتاب و آلبوم عکس، EBA آلمان تولیدکننده انواع دستگاه های 
برش گیوتین و خردکن کاغذ، B.Matic ایتالیا تولیدکننده دستگاه های برگ شمار و  Derprosa اسپانیا تولیدکننده 

انواع فیلم سلفون؛ با انگیزه نوآوری در این عرصه فعالیت می کند.

با توجه به تنوع و گستردگی ماشین آالت و محصوالت شرکت توتالیا،کارشناسان فروش ما همواره آماده ارائه 
مشاوره جهت یافتن بهترین راه حل ها برای مشتریان می باشند. این راه حل ها با توجه به ویژگی هایی نظیر نوع، 

ابعاد و حجم کار، همچنین سرعت مورد نظر و روش انجام آنها قابل تغییر و برنامه ریزی می باشد.

این شرکت با داشتن نمایندگی های معتبر در سرار کشور، ضمن ارائه یک سال گارانتی و هشت سال خدمات 
پس  از فروش برای تمامی محصوالت خود افتخار خدمت رسانی به مشتریان گرامی را دارد.

به نام ايزد منان
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Our Duplo paper collating machines automatically collate multiple stacks of 
paper and most connect to a Duplo bookletmaker to create finished booklets.
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دستگاه ترتیب کندستگاه ترتیب کن

 DUPLO
DSC-10/60i Collator

 DUPLO
DFC-100/120 Collator

دستگاه ترتیب کن کاغذ برای ترتیب اوراق چاپی
طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا

مجهز به 10 سینی ترتیب
قابل افزایش تا 20 سینی با اتصال دو برج

حداکثر سرعت 10,000 دسته ترتیب شده در ساعت
با سیستم هوشمند

قابل اتصال به دستگاه مفتول

دستگاه ترتیب کن کاغذ برای ترتیب اوراق چاپی
طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا

مجهز به 12 / 10 سینی ترتیب
قابل افزایش تا 24 / 20 سینی با اتصال دو برج

حداکثر سرعت 4200 دسته ترتیب شده در ساعت
قابل اتصال به دستگاه منگنه

Duplo DFC-100/120 Collator Duplo DSC-10/20 Collator Duplo DSC-10/60i Collator

Number of Bins 10 / 12 10 10, 20, 30, 40, 50, 60

Paper Size MAX: A3SR (320 x 450 mm)
MIN: A5 (148 mm x 210 mm)

5.50” x 8.27” - 12.60” x 17.72” Width: 4.1” - 14”
Length: 5.8” - 24”
(width of paper must be within 7.88» 
- 9.05» 
when paper length is greater than 20»)

Paper Weight 52.3 to 128 gsm 52.3 - 300 gsm Fine quality paper: 52-157 gsm 
(Cover: 52-300 gsm)
Art coated paper: 79-157 gsm 
(Cover: 79-300 gsm)

Bin Capacity 28 mm equivalent to Fine quality 
paper 64gsm, 
350 sheets

Up to 1.38” 2.6”

Speed Up to 4,200 sets per hour Up to 7,200 sets per hour 
(depending on downstream unit)

Bookletmaking: Up to 5,000 booklets 
per hour
Collating: Up to 10,000 sets per hour

Collators

 Our Duplo paper collating 
machines automatically collate 
multiple stacks of paper and most 
connect to a Duplo bookletmaker 
to create finished booklets.

دستگاه های ترتیب کن

دستگاه ترتیب کن

 DUPLO
DSC-10/20 Collator

دستگاه ترتیب کن کاغذ برای ترتیب اوراق چاپی
طراحی به شکل ایستاده با حداقل اشغال فضا

مجهز به 10 سینی ترتیب
قابل افزایش تا 20 سینی با اتصال دو برج

سیستم باد و مکش برای کشش کاغذ
صفحه نمایش رنگی و تاچ

حداکثر سرعت 7200 دسته ترتیب شده در ساعت
قابل اتصال به دستگاه منگنه و مفتول

كارخانه دوپلو ژاپن امروزه در زمره يكى از توليدكنندگان پيشرو در 
صنعت صحافى و چاپ در دنيا به شمار ميرود. دستگاه هاى ترتيب كن 
اتوماتيك دوپلو با سرعت و حجم كارى باال، ترتيب كردن انواع اوراق 

Duplo Corporation Since 1950چاپى را با دقت بسيار و در كوتاه ترين زمان ممكن انجام مى دهد.

ساخت دوپلو ژاپن

05 Collators: Duplo



سیستم صحافی مجله

DUPLO
iSaddle 2 System

سیستم کامل ترتیب ، خط تا، تا و دوخت مجله 
امکان صحافی مجله بیاضی

تنظیم کامال اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله
مجهز به ترتیب کن عمودی هوشمند 

دستگاه برش لب جلوی مجله 
مجهز به دستگاه خط تای اوراق ودستگاه دوخت و تا

 برش سه طرف به صورت آپشن
حداکثر اندازه مجله تا شده x 30 35 سانتی متر

حد اقل اندازه مجله تا شده با دو مفتول x 7.5 12 سانتی متر
حداقل اندازه مجله تا شده با یک مفتول 

دستگاه برش آپشن x 7.5 9 سانتی متر  
حداکثر با سرعت 5000 مجله در ساعت

دستگاه های صحافی مجله

Duplo DSC-10/60i Collator

Number of Bins 10, 20, 30, 40, 50, 60

Paper Size Width: 4.1” - 14”
Length: 5.8” - 24”
(width of paper must be within 
7.88» - 9.05» 
when paper length is greater 
than 20»)

Paper Weight Fine quality paper: 52-157 gsm 
(Cover: 52-300 gsm)
Art coated paper: 79-157 gsm 
(Cover: 79-300 gsm)

Bin Capacity 2.6”

Speed Bookletmaking: Up to 5,000 
booklets per hour
Collating: Up to 10,000 sets 
per hour

سيستم هاى صحافى مجله دوپلو، تمامى نيازهاى شما را براى ترتيب و صحافى انواع مجله پاسخگو مى 
باشد. دقت و سرعت باالى ترتيب، صحافى مفتول ساده و لوپ و يا منگنه، برش مجله و شكل دهى 

عطف از جمله قابليت هاى اين دستگاه ها مى باشد. ساخت دوپلو ژاپن

Duplo iSaddle Digital System

Paper Size Width: 4.72” - 14.01”/ 120-356 mm
Length: 8.27” - 24.01”/ 210-610 mm

Finished Size No Trim Width: 4.72” - 14.01”/ 120-356 mm
Length: 4.14” - 12”/ 105-305 mm
(max length subject to DSC-10/60i 
specifications)

Finished Size with 
Trim

Width: 4.72” - 13.78”/ 120-350 mm
Length: 2.95”-11.96”/ 75-304 mm

Speed Up to 4,500 sets per hour

Paper Capacity Up to 30 sheets

Number of Stitches 2 standard, 3 or 4 optional

Job Memories Unlimited (determined by hard drive 
capacity)

Booklet Makers: Duplo 06
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سیستم صحافی مجله

سیستم صحافی مجله

 DUPLO
350C Booklet System

DUPLO
600i Booklet system

سیستم کامل ترتیب ، تا و دوخت مجله 
با اشغال فضای کم

تنظیم کامال اتوماتیک 
برای اندازه های مختلف مجله

مجهز به ترتیب کن عمودی  
دستگاه دوخت و تا 

دستگاه برش لب جلوی مجله
حداکثر اندازه مجله تا شده x 22 32 سانتی متر سانتی متر

حد اقل اندازه مجله تا شده با دو مفتول x 8.5 14.8 سانتی متر
حداکثر با سرعت 3000 مجله در ساعت 

تنظیم کامال اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله

سیستم کامل ترتیب، تا و دوخت مجله 
امکان صحافی مجله بیاضی /  با اشغال فضای کم

تنظیم کامال اتوماتیک برای اندازه های مختلف مجله
مجهز به ترتیب کن عمودی هوشمند

دستگاه دوخت و تا / دستگاه برش لب جلوی مجله
برش سه طرف به صورت آپشن

حداکثر اندازه مجله تا شده x 30 35 سانتی متر
حد اقل اندازه مجله تا شده با دو مفتول x 7.5 10.5 سانتی متر

حداقل اندازه مجله تا شده 
با دستگاه برش آپشن x 7.5 9 سانتی متر )یک مفتول( 

حد اکثر با سرعت 5200 مجله در ساعت

Booklet MakerS
Everything that you could want from a booklet maker – you’ll find the solution 
within the Duplo range. We provide small, hand-fed desktop machines, fully auto-
mated high quality production systems that can intelligently sheet feed collated and 
uncollated sets, and, well, pretty much everything in between! Duplo Corporation Since 1950

Duplo 600i Booklet system

Signature Bookletmaking

Sheet Size 4.13” x 6.69” to 14.33” x 25.19”

Folding Capacity Up to 30 sheets

Stitching Capacity Up to 50 sheets

Side/Side Stitch & Fold

Sheet Size B5 LEF, A4 SEF, A4 LEF, A4SR SEF, A4SR 
LEF, LTR SEF, LTR LEF, LGL SEF, LGL LEF, 
B4 SEF, B4 LEF

Sheet Size B5 LEF, A4 SEF, A4 LEF, A4SR SEF, A4SR 
LEF, LTR LEF , LGL SEF, LGL LEF, B4 SEF

Speed Up to 5,200 sets per hour

Stitch Positions Saddle, corner, side, fold only, side 
stitch, and fold

Duplo 350C Booklet System

Paper Size: Saddle 
Stitch & Fold

5.82” x 8.27” - 12.6” x 18.11”

Paper Size: Side/
Corner Stitch

10.12” x 7.17” - 11.69” x 8.5”

Paper Type Bond, NCR, coated

Paper Capacity (Stitch 
& Fold)

19 sheets + cover, 81gsm/300gsm

Speed Up to 3,000 sets per hour

Number of Stitching 
Heads

1-2 (Deluxe)

Programmable 
Memory

20

Uniquley compact 
and highly productive

Booklet Makers: Duplo
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دستگاه صحافی چسب گرم

DUPLO
DPB-500 Perfect Binder

دستگاه صحافی کتاب با چسب حرارتی
تنظیم سریع و اتوماتیک برای ابعاد مختلف کتاب

عملکرد تمام اتوماتیک حداکثر 500 کتاب در ساعت
مجهز به سینی تغذیه جلد

چهار خط تا برای جلد

Perfect Binders

The high speed and precision engineering of the DPB-500 Perfect Binder makes it the most productive and cost-efficient perfect binder in its class. The fully 
automatic and single clamp design allows cycling of up to an impressive 525 times per hour.

دستگاه های صحافی چسب گرم

PUR دستگاه صحافی چسب گرم

 DUPLO
PFi BIND 6000 DUO PUR

PUR صحافی کتاب با چسب حرارتی
مناسب برای صحافی انواع اوراق کاغذی، مقوایی،گالسه و پالستیک

عملکرد تمام اتوماتیک
PUR مجهز به نازل

مقرون به صرفه و دقیق

 Duplo DBP-500

Book size (Spine x Fore-edge) 90mm x 100mm (minimum)
420mm x 460mm (maximum)

Thickness of the document 
(without scoring)

1mm to 50mm

Spine preparation tool Milling and Notching

Height of the spine preparation tool 0mm to 3mm

In-line cover feeder and scoring yes

Length of the cover 140mm to 420mm

Width of the cover 260mm to 780mm

Thickness of the cover sheet 80gsm to 350gsm

Stacking capacity on the cover feeder 100mm

Side guides on cover feeder Fully automatic

Glue application on the spine PUR

Glue application on the sides EVA and PUR

Optional Ultrasonic double feed detection

    دستگاه هاى چسب گرم دوپلو با قابليت تغيير سايز سريع و دقت باالى عملكرد، براى صحافى انواع كتاب ها در زمان كوتاه بسيار مناسب مى باشد. امروزه با استفاده از تكنولوژى  پى يو  آر  مى توان 
انواع اوراق با پوشش هاى متفاوت را در كنار هم صحافى كرد. حجم كم اين دستگاه ها به چاپخانه ها اين امكان را ميدهد تا در كنار دستگاه هاى چاپ به سادگى يك صحافى كوچك و كارآمد را، راه اندازى كنند.

 Duplo DPB500

blockBook thickness Min 1 mm Max 51 mm

thicknessBook size (spine × fore-edge) Max 360 mm × 320 mm

mmCover size Max 360 × 696 mm Min 120 × 250 mm (80-302 gsm)

Cycling speed 525 books/hr

Stacker capacity 200 mm

Side gluing Automatic side gluing wheels

Book clamps 1

Programs 20

Score tools 4 ( 2 inverted)

Warm up time: 30 - 40 mins

Milling depth Max 4mm Min 0.5mm 6 manual steps 0, 0.5, 1.0, 2, 3, 4mm

Glue operating temperature: 120- 200°C

Notching tools 2

2Book accuracy +/- 0.1 mm on cover and nipping stations

ساخت دوپلو ژاپن

Perfect Binders: Duplo

Duplo Corporation Since 1950





10Folding machines: Multigraf

دستگاه هاى تاچ الين مولتى گراف، نهايت سادگى در برنامه ريزى را نسبت به ساير دستگاه هاى 
خط تا و پرفراژ، براى كاربران به ارمغان آورده است. در این دستگاه ها عملیات خط تا ، پرفراژ ، 

تا کردن و برش در یک مرحله از عبور کاغذ بطور اتوماتیک انجام می گردد.

دستگاه  خط تا و پرفراژدستگاه  خط تا و پرفراژدستگاه  خط تا

 MULTIGRAF
TOUCHLINE C375

 MULTIGRAF
TOUCHLINE CP375 MONO

 MULTIGRAF
TOUCHLINE CP375 DUO

کاربری بسیار آسان و دقیق
تغذیه کاغذ با سیستم باد و مکش

قابلیت برنامه ریزی محل خط تا
فشار قابل تنظیم در سه اندازه

حد اکثر اندازه کاغذ x 105 37.5 سانتی متر
حداکثر گرماژ 400 گرم

با سرعت 5000 برگ A4  در ساعت

کاربری بسیار آسان و دقیق
تغذیه کاغذ با سیستم باد و مکش

قابلیت برنامه ریزی محل خط تا و پرفراژ
فشار قابل تنظیم در سه اندازه

حد اکثر اندازه کاغذ x 105 37.5 سانتی متر
حداکثر گرماژ 400 گرم

با سرعت 5000 برگ A4  در ساعت

امکان ایجاد خط تا  مثبت و منفی همزمان
پرفراژ موضعی افقی و عمودی

کاربری بسیار آسان و دقیق
تغذیه کاغذ با سیستم باد و مکش

قابلیت برنامه ریزی محل خط تا مثبت و منفی و پرفراژ
پرفراژ موضعی طولی و عرضی
فشار قابل تنظیم در سه اندازه

حد اکثر اندازه کاغذ x 105 37.5 سانتی متر
حداکثر گرماژ 400 گرم

با سرعت 5000 برگ A4  در ساعت

دستگاه های خط تا و پرفراژ

10Creasing & Perforating: Mutigraf

TOUCHLINE CP375 duo TOUCHLINE CP375 mono

Paper size minimum 105 x 148 mm 105 x 148 mm

Paper size maximum 375 x 660 mm, standard
375 x 1050 mm, table extension

375 x 660 mm, standard
375 x 1050 mm, table extension

Paper stocks perforating 80 to 300 gsm or max. 0.3 mm* 80 to 300 gsm or max. 0.3 mm*

Paper stocks creasing 80 to 400 gsm or max. 0.4 mm* 80 to 400 gsm or max. 0.4 mm*

Minimum crease 
distance

1 mm 1 mm

Minimum Perforating 
distance

3 mm 3 mm

Number of operations  up to 20 per sheet  up to 20 per sheet

Speed depending on job, up to 5000 A4/h, 6000 
A5/h

depending on job, up to 5000 A4/h, 6000 A5/h

TOUCHLINE C375

Paper size minimum 105 x 148 mm

Paper size maximum 375 x 660 mm, standard
375 x 1050 mm, table extension

Paper stocks 80 to 400 gsm or max. 0.4 mm
(depending on material quality.)

Number of creases 20

Minimum crease 
distance

1 mm

Number of operations  up to 20 per sheet

Speed depending on job, up to 5000 A4/h, 6000 A5/h

ساخت مولتی گراف سوئیس



11 Folding machines: Multigraf

دستگاه  خط تا و پرفراژ و برش دستگاه  خط تا و پرفراژ
مجهز به سینی تغذیه اتوماتیک ظرفیت باال

MULTIGRAF
TOUCHLINE CPC375

MULTIGRAF
TOUCHLINE CP375 DUO WITH MISTRAL FEEDER

امکان ایجاد خط تا  مثبت و منفی همزمان
پرفراژ موضعی افقی و عمودی

برش افقی و عمودی
کاربری بسیار آسان و دقیق

تغذیه کاغذ با سیستم باد و مکش
قابلیت برنامه ریزی محل خط تا مثبت و منفی  و پرفراژ و برش

فشار قابل تنظیم در سه اندازه
حد اکثر اندازه کاغذ x 105 37.5 سانتی متر

حداکثر گرماژ 400 گرم
با سرعت 5000 برگ A4  در ساعت

The TOUCHLINE generation offers more flexibility and auto-
mation than any other product in its class. TOUCHLINE stands 
for efficient, automated processes for creasing, folding, perfo-
rating and cutting - all in one operation.

امکان ایجاد خط تا  مثبت و منفی همزمان
پرفراژ موضعی افقی و عمودی

کاربری بسیار آسان و دقیق
تغذیه کاغذ با سیستم باد و مکش

قابلیت برنامه ریزی محل خط تا مثبت و منفی و پرفراژ 
فشار قابل تنظیم در سه اندازه

حد اکثر اندازه کاغذ x 105 37.5 سانتی متر
حداکثر گرماژ 400 گرم

با سرعت 5000 برگ A4  در ساعت

CREASING & PERFORATING

11 Creasing & Perforating: Mutigraf

TOUCHLINE CP375 duo with misteral feeder

Paper size minimum 105 x 148 mm

Paper size maximum 375 x 660 mm, standard
375 x 1050 mm, table extension

Paper stocks perforating 80 to 300 gsm or max. 0.3 mm*

Paper stocks creasing 80 to 400 gsm or max. 0.4 mm*

Minimum crease distance 1 mm

Minimum Perforating distance 3 mm

Speed  up to 20 per sheet

Deep pile feeder A2

TOUCHLINE CPC375

Paper size minimum 105 x 148 mm

Paper weight perforating 80 to 300 gsm or max. 0.3 mm*

Paper weight creasing / cutting 80 to 400 gsm or max. 0.4 mm*

Minimum crease distance 1 mm

Minimum Perforating distance 3 mm

Possible cuts Front 4 - 120 mm / centre 4 - 40 mm / 
end 4 - 27 mm

Number of operations Max. 20 per sheet 

Speed Up to 6’000 sheets/h depending 
on use

Feeder capacity 66 cm

Multigraf AG Made in Switzerland

Sample Applications:
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دستگاه هاى تا كن مولتى گراف از اجزاى قابل تفكيك ساخته شده اند. اين روش امكان ايجاد تركيب 
هاى گوناگون براى دستيابى به سيستم مورد نظر را فراهم مى كند. هنگامی كه نياز كاربر تغيير مى يابد، 

دستگاه ها قابليت به روزرسانى و هماهنگى با شرايط جديد را در هر زمانى دارا مى باشند.

دستگاه تا کن
مجهز به سینی تغذیه اتوماتیک ظرفیت باال

دستگاه تا کن

MULTIGRAF 
EUROFOLD 435 STA 

MULTIGRAF
EUROFOLD 435 SA

مجهز به چهار سینی تا کن
کمپرسور باد و مکش در ورودی کاغذ

اتوماتیک و قابل برنامه ریزی
دهانه ورودی کاغذ 35 سانت

حداقل سایز کاغذ ورودی 9x12 سانت
سرعت 30000 برگ در ساعت

مجهز به چهار سینی تا کن
کمپرسور باد و مکش در ورودی کاغذ

اتوماتیک و قابل برنامه ریزی
دهانه ورودی کاغذ 35 سانت

حداقل سایز کاغذ ورودی 9x12 سانت
سرعت 30000 برگ در ساعت

EUROFOLD 435 STA

Number of folding plates 2 or 4, A3 and A2

Minimum folding length 20 mm with special folding plate

Delivery possibilities stream delivery / standing delivery

Feeding systems suction feeder
deep pile feeder / side lay register

Paper size minimum 90 x 120 mm, standard*

Paper size maximum 350 x 650 mm (A3), 450 x 650 mm (A2)

Paper stocks 40-240 g/m2, depending on paper quality

Folding performance up to 30’000 sheets A4/h

Deep pile feeder A2

EUROFOLD 435 SA

Number of folding plates 2 or 4, A3 and A2

Minimum folding length 20 mm with special folding plate

Delivery possibilities stream delivery / standing delivery

Feeding systems suction feeder
deep pile feeder / side lay register

Paper size minimum 90 x 120 mm, standard*

Paper size maximum 350 x 650 mm (A3), 450 x 650 mm (A2)

Paper stocks 40-240 g/m2, depending on paper quality

Folding performance up to 30’000 sheets A4/h

Deep pile feeder -

دستگاه های تا کن کاغذ

14Folding Machines: Multigraf

ساخت مولتی گراف سوئیس
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دستگاه خط تا و تا کن بروشور و کاغذ دستگاه تا  کن بروشور و کاغذ

MULTIGRAF
TOUCHLINE CF375

MULTIGRAF
EUROFOLD 235STA+235KA

مناسب برای تا کردن انواع بروشور و کاتالوگ
تنظیم اتوماتیک در 7 شکل مختلف تا

ایجاد خط تا و تا کردن اوراق
تغذیه اتوماتیک کاغذ با سیستم باد و مکش

سرعت 5000 برگ A4 در ساعت
تا کردن انواع بروشورها تا 400 گرم

مناسب برای تا کردن انواع بروشور به صورت عمودی و افقی
مجهز به چهار سینی تا کن

کمپرسور باد و مکش در ورودی کاغذ
اتوماتیک و قابل برنامه ریزی

دهانه ورودی کاغذ 35 سانت
حداقل سایز کاغذ ورودی 9x12 سانت

سرعت 30000 برگ در ساعت

TOUCHLINE CF375

Paper size minimum 105 x 148 mm

Paper size maximum 375 x 660 mm

Paper stocks 80 to 400 gsm 
or max. 0.4 mm
(depending on material quality.)

Number of creases 20

Minimum crease distance 30 mm

Number of folds 2

Speed 5000 A4/h

Folding machines
In designing the folding machine programme, the idea of modularity is being 
further advanced. All models can be supplied with standard, manual fold-
ing plates and with simple basic equipment. If the requirements of the user 
change, the machines can be upgraded and adapted to the new situation at 
any time. Folding machines can be extended with automatic folding plates 
whenever needed.

15 Folding Machines: Multigraf

EUROFOLD 235 STA + 235 KA

Number of folding plates 2 or 4, A3 and A2

Minimum folding length 20 mm with special folding plate

Delivery possibilities stream delivery / standing delivery

Feeding systems suction feeder
deep pile feeder / side lay register

Paper size minimum 90 x 120 mm, standard*

Paper size maximum 350 x 650 mm (A3), 450 x 650 mm (A2)

Paper stocks 40-240 g/m2, depending on paper quality

Folding performance up to 30’000 sheets A4/h

Deep pile feeder A2

Multigraf AG Since 1984



دستگاه باند رول تمام اتوماتیک 
بسته بندی انواع اوراق و محصوالت چاپی و ...

امکان بسته بندی با نوار پالستیکی یا کاغذی
حداکثر اندازه بسته  46x20 سانتی متر

 عرض نوار 29 میلی متر

Multigraf WK02-30/B

Product size up to 460 x 200 mm

Banding speed 460 x 200 mm

Tape width 29 mm

Dispenser Jumbo roll dispenser (Model B only)

Banding Machines دستگاه  باند رول اتوماتیک
Multigraf AG Made in Switzerland

ساخت مولتی گراف سوئیس

دستگاه باندینگ

 MULTIGRAF
WK02-30 / B

  این دستگاه ها برای باند رول کردن اجناس بطور اتوماتیک  و در مدت زمان کوتاه بکار 
میرود. زمان آماده سازی بسیار کم این دستگاه و قابلیت استفاده از نوار های نایلونی یا کاغذی از 

ویژگی های آن می باشد.

The WK02-30 & WK02-30B is a machine for the professional banding of packag-
es with a range of use from 30 x 10 mm to 460 x 200 mm. The binding process 
is completed in less than three seconds. One of the major advantages of the 
WK02-30 & WK02-30B is the short start-up time of less than six seconds. The 
WK02-30 & WK02-30B can be operated with paper or plastic tapes.

16Banding Machines: Multigraf
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دستگاه های سلفون کش

دستگاه سلفون کش حرارتیدستگاه سلفون کش حرارتیدستگاه سلفون کش حرارتی

 FOLIANT
Vega 530A

 FOLIANT
Mercury 530SF

 FOLIANT
Taurus 530SF

تمام  اتوماتیک
ابعاد کاغذ تا x 75 53 سانتی متر

تغذیه اتوماتیک کاغذ
آپشن متاالیز 

کمپرسور داخلی برای فشارغلطک
وزن کاغذ 115 تا 500 گرم

سرعت 18 متر در دقیقه
جداسازی اتوماتیک کاغذ

آپشن غلطک نچسب

تمام  اتوماتیک
ابعاد کاغذ تا x 75 53 سانتی متر

تغذیه اتوماتیک کاغذ
آپشن متاالیز 

وزن کاغذ 115 تا 600 گرم
سرعت 25 متر در دقیقه

آپشن سلفون کش دوطرفه
جداسازی اتوماتیک کاغذ

آپشن غلطک نچسب

تمام  اتوماتیک
ابعاد کاغذ تا x 75 53 سانتی متر

تغذیه اتوماتیک کاغذ
آپشن متاالیز 

وزن کاغذ 115 تا 600 گرم
سرعت 35 متر در دقیقه
جداسازی اتوماتیک کاغذ

آپشن غلطک نچسب

خود  چاپ  كارهاى  براى  موضعى  ورنى  يا  و  طالكوب  متااليز،  نگران  ديگر    
نباشيد. فوليانت راه حلى بسيار ارزان و سريع را بصورت آپشن متااليز براى دستگاه هاى 

سلفون كش طراحى كرده است.

دستگاه های سلفون کشی حرارتی اتوماتیک فولیانت برای حجم باالی کار و فشار باالی پرس استفاده 
می شوند. در این دستگاه ها امکان استفاده از سلفون کشی دوطرفه، غلطک نچسب  و همچنین تحویل 

اتوماتیک برروی پالت بصورت آپشن وجود دارد. 

18Laminators: Foliant

FOLIANT Taurus 530SF FOLIANT Mercury  530SF FOLIANT Vega 530A

Max Speed 35 m / min 25 m / min 18 m / min

Paper Weight 115 - 600 gsm 115 - 600 gsm 115 - 500 gsm

Min. Sheets Size (w x l) 20 x 30 cm 20 x 30 cm 20 x 30 cm 

Max. Sheets Size (w x l) 53 x 75 cm 53 x 75 cm 53 x 75 cm

Max. Performance 1700 B2 / hour 1700 B2 / hour 1500 B2 / hour

Foliant Foiler  (iFoil) Yes (Optional) Yes (Optional) Yes (Optional)

Double Sided Module Yes (Optional) - -

ساخت فولیانت چک

آپشن متاالیز:
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Industrial fully automatic high pressure laminating machine, constructed for a heavy duty outputs lami-
nation, with an integrated suction feeder Heidelberg and a high speed bump separator. Several options 
are available for the FOLIANT machines – modules for the double sided lamination, non-sticky roller, 
motorized pallet stacker, extended sheets laminating module etc.

دستگاه سلفون کش حرارتیدستگاه سلفون کش حرارتیدستگاه سلفون کش حرارتی

 FOLIANT
Mercury 760SF

 FOLIANT
Pollux 760SF

 FOLIANT
Taurus 760SF

تمام  اتوماتیک
ابعاد کاغذ تا x 110 76 سانتی متر

تغذیه اتوماتیک کاغذ
جداسازی اتوماتیک کاغذ
وزن کاغذ 115 تا 600 گرم
سرعت 20 متر در دقیقه

تمام  اتوماتیک
ابعاد کاغذ تا x 110 76 سانتی متر

تغذیه اتوماتیک کاغذ
جداسازی اتوماتیک کاغذ
وزن کاغذ 115 تا 600 گرم
سرعت 50 متر در دقیقه

تمام  اتوماتیک
ابعاد کاغذ تا x 110 76 سانتی متر

تغذیه اتوماتیک کاغذ
جداسازی اتوماتیک کاغذ
وزن کاغذ 115 تا 600 گرم
سرعت 30 متر در دقیقه

laminators
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FOLIANT Taurus 760SF FOLIANT Pollux 760SF FOLIANT Mercury 760SF

Max Speed 30 m / min 50 m / min 20 m / min

Paper Weight 115 - 600 gsm 115 - 600 gsm 115 - 600 gsm

Min. Sheets Size 
(w x l)

30 x 20 cm 30 x 20 cm 30 x 20 cm 

Max. Sheets Size 
(w x l) 

76 x 110 cm 76 x 110 cm 76 x 110 cm

Max. Performance 1700 B1 / hour 3000 B1 / hour 1200 B1 / hour

Foliant Foiler Yes (Optional) - Yes (Optional)

Double Sided Module - - -

Foliant EU, S.R.O. Czech Republic

Foliant has made foiling and spot var-
nish fast and affordable for short run 
and personalized print with the launch 
of its Multi-functional In-printing Unit 
available from Intelligent Finishing Sys-
tems. The Multi-functional Unit runs 
a wide range of colors including gold, 
silver, red and green and a clear gloss 
for spot varnish.

Foliant Foiler:
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دستگاه پانچ اتوماتیک کاغذ دستگاه پانچ اتوماتیک کاغذ دستگاه پانچ اتوماتیک کاغذ 

 JBI
DocuPunch Mk II

 JBI
Alpha-Doc Mk IV

 JBI
EX 600 Value

تنظیم سریع و تغذیه  اتوماتیک کاغذ
حداکثر اندازه کاغذ x 33 33 سانتی متر

حداقل اندازه کاغذ x 13.8 13.8 سانتی متر
حداکثر سرعت 70 سیکل در دقیقه

کاغذ پانچ در هر سیکل 0.4 تا 0.7 میلی متر
کاغذ 80 تا 250 گرم

تعویض سریع ابزار

تغذیه و تنظیم  اتوماتیک کاغذ
صفحه نمایش رنگی

کاغذ پانچ در هر سیکل 0.5 تا 1 میلی متر
ظرفیت سینی کاغذ 3000 برگ

پانچ مخلوط کاغذ از گرماژ 70 تا 300 گرم
سرعت پانچ تا 35000 برگ در ساعت

حداکثر اندازه کاغذ x 33 35 سانتی متر
حداقل اندازه کاغذ x 13.8 13.8 سانتی متر

حداقل اندازه کاغذ با آپشن x 13.8 10.5 سانتی متر
قابلیت تعویض ابزار

تغذیه  اتوماتیک کاغذ
حداکثر اندازه کاغذ x 53 61 سانتی متر
حد اقل اندازه کاغذ x 9.5 11 سانتی متر

سرعت 45 سیکل در دقیقه کاغذ بزرگ تر از 53 سانتی متر
سرعت 90 سیکل در دقیقه کاغذ کوچکتر از 53 سانتی متر

ظرفیت پانچ در هر سیکل 2 میلی متر
مجهز به تسمه نقاله خروجی

جیمز برن اینترنشنال تولید کننده ی رنج وسیعی از دستگاه های پانچ و فنرنیمه اتوماتیک و اتوماتیک 
می باشد. در این دستگاه ها می توان ابزار پانچ را برای شکل های مختلف سوراخ پانچ اعم از دایره، 
مربع ، بیضی و دیگر اشکال مورد نیاز تعویض کرد. انواع فنر دوبل در ابعاد و رنگ هاى مختلف، از 

ديگر محصوالت اين شركت مى باشد.

JBI EX 600 Value JBI Alpha-Doc Mk IV JBI DocuPunch Mk II

Min. Sheets Size 110(p) x 95mm 350(p) x 330mm 138mm x 138mm

Max. Sheets Size 600(p) x 530mm 138(p) x 138mm  330mm x 300mm

Punching speed 45 & 90 cycles/minute 70, 80 & 90 cycles 50, 60 & 70 cycles/minute

Sheet pickup 2mm 
60gsm to 500gsm

0.5mm to 1mm
70 gsm to 300gsm

0.4mm to  0.7mm 
80gsm to 250gsm

دستگاه های پانچ کاغذ

22Punching Machines: JBI

ساخت جی بی آی فرانسه
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James Burn International offers a complete range of professional, reliable and 
highly productive punching or binding machines for single or double loop and 
spiral bound documents .James Burn International has also extensive experi-
ence in postal and revenue stamps for security printing applications.

دستگاه پانچ لبه گرد کندستگاه پانچ برقیدستگاه پانچ اتوماتیک کاغذ 

 JBI
EX 610

 JBI
EPX 700

 JBI
DCR 400

610-EX امکان جابجایی ابزار با دستگاه
حداکثر اندازه کاغذ 70 سانتی متر

ظرفیت پانچ 3 میلی متر
عرض ایندکس 8 تا 20 میلی متر

سرعت 90 سیکل در دقیقه

گرد کردن گوشه دو طرف کتاب
حداکثر اندازه کاغذ x 29.7 40 سانتی متر
حد اقل اندازه کاغذ x 5.5 8.8 سانتی متر

حداکثر ضخامت کاغذ 10 سانتی متر
سرعت 24 سیکل در دقیقه

نیاز به کمپرسور خارجی با فشار 6 بار

تغذیه  اتوماتیک کاغذ /  سرعت 120 سیکل در دقیقه
حداکثر اندازه کاغذ x 53 61 یا x 70 61 سانتی متر 

)مدل EX 700( حد اقل اندازه کاغذ x 9.5 11 سانتی متر
ظرفیت پانچ در هر سیکل 2.5 میلی متر

مدل EX Duplex با دوسینی دریافت و تغذیه مقوای کرجی
مدل EX Double Action برای پرفراژ و برش ایندکس یا 

پرفراژ گوشه بطور همزمان

امکان استفاده از سینی دریافت یا سینی ویبره و یا نوار 
نقاله برای دریافت کاغذ

امکان پانچ در هر موقعیت کاغذ با استفاده از آپشن

JBI DCR 400DCR 400 JBI EPX 700EPX 700 JBI EX 610EX 610

Min. Sheets SizeMin. Sheets Size 88 x 55mm88 x 55mm -- 110(p) x 95mm110(p) x 95mm

Max. Sheets SizeMax. Sheets Size 400 x 297mm400 x 297mm 660(p)660(p) 600(p) x 530mm600(p) x 530mm

Punching speedPunching speed 24 cycles/minute24 cycles/minute 90 cycles/minute (Me-90 cycles/minute (Me-
chanical speed)chanical speed)

45 & 90 cycles/minute45 & 90 cycles/minute

Max. ThicknessMax. Thickness 100mm100mm
(Paper only)(Paper only)

3mm3mm 2mm2mm
60gsm to 500gsm60gsm to 500gsm

PUNCHING machines
James Burn International

Punching Machines: JBI

Punch Patterns:
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دستگاه برگ شمار

B.Matic
PROTEC ADR 32 L/ H/ W

برای شمارش اوراق
بدون تغییر شکل لبه کاغذ هنگام شمارش

با سرعت حد اکثر 3000 برگ در دقیقه
با امکان الیی گذاری اوراق

شمارش كاغذ از ٤٠ تا ٨٠٠ گرم بسته به مدل

Sheet Counters
B.Matic Made in italy 

دستگاه های برگ شمار
ساخت ایتالیا

PROTEC ADR 32 L PROTEC ADR 32 H PROTEC ADR 32 W

Anti-scratch and anti-curl technology yes yes yes

Speed with or without tab insertion (sheets per minute) 2400 / 3000 2400 / 3000 2400 / 3000

Sheets weight range, GSM From 40 to 300 From 200 to 800 From 40 to 800

Table size standard 70x70 (cm) 70x70 (cm) 70x70 (cm)

Maximum pack height 20 (cm) 20 (cm) 20 (cm)

Sheets size (min) A6 A6 A6

Optic fibre technology for counting yes yes yes

Counting head positioning system by optic fiber yes yes yes

Deformed corners accurate counting with "Stabilizer System" yes yes yes

Tab insertion - Min sheets (with 500 sheets of 80 GSM 5 (10) 5 (10) 5 (10)

"Easy Clips" system for counting plates replacement yes yes yes

High definition 7" touch screen color panel with user-friendly interface yes yes yes

Counting program storing function (8 levels) yes yes yes

Air floatation table optional optional optional

Security mode with double simultaneous counting system optional optional optional

Memory card slot, ethernet connection and USB port optional optional optional

Variable tabbing function optional optional optional

Data export software and hardware optional optional optional

Sheet Counters: B.Matic

PROTEC ADR 32 is  able to count paper, cardboard 
and plastics from about 40GSM to 800 GSM de-
pending on the single model, achieving a fast speed 
of 3.000 sheets per minute without curling nor 
scratches on the sheets.
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دستگاه های صحافی فنر دوبل و مارپیچ

دستگاه صحافی فنر دوبل  دستگاه صحافی فنر دوبل 

JBI
WOB 500 value

JBI
WOB 3500

نیمه اتوماتیک  با صفحه نمایش تاچ
صفحه نمایش اثر انگشت

تنظیم آسان
حداقل اندازه کتاب x 8 6.5 سانتی متر

حداکثر اندازه کتاب x 35 35 سانتی متر
ضخامت کتاب از 1.5 تا 28 میلی متر

از سیم شماره ¼ تا ¼ 1
امکان فاصله گذاری سیم برای تقویم

آویز تقویم بصورت آپشن
سرعت 500 تا 1000 کتاب در ساعت

نیمه اتوماتیک  با صفحه نمایش تاچ
تنظیم آسان

حداقل طول صحافی 6.5 سانتی متر
حداکثر طول صحافی تا سیم 9/16 برابر 50 سانتی متر
حداکثر طول صحافی تا سیم ¼ 1 برابر 35 سانتی متر

ضخامت کتاب از 1.5 تا 28 میلی متر
از سیم شماره ¼ تا ¼ 1

امکان فاصله گذاری سیم برای تقویم
آویز تقویم بصورت آپشن

سرعت 500 تا 1000 کتاب در ساعت

و  اتوماتیک  فنرنیمه  و  پانچ  های  از دستگاه  وسیعی  رنج  کننده ی  تولید  اینترنشنال  برن  جیمز 
اتوماتیک می باشد.انواع دستگاه های مختلف فنر دوبل و مارپیچ جهت صحافی اوراق آزاد با توجه 

به نیاز کاربران وجود دارد.

JBI WOB 500 Value JBI WOB 3500

Min. Sheets Size 65mm 65mm

Max. Sheets Size 500mm in 3:1 up to 3/8"
350mm for all other wire sizes

350mm

Speed 500 to 1000 b/h 500 to 1000 b/h

Book Thickness 1.5mm to 28mm 1.5mm to 28mm

Wire sizes Min : n°4 (1/4")
Max : n°20 (1-1/4”)

Min : n°4 (1/4")
Max : n°20 (1-1/4”)

Hanger feeder Optional Optional
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Binding machines James Burn International offers a complete range of professional, reliable and 
highly productive punching or binding machines for single or double loop and 
spiral bound documents.

دستگاه صحافی سیمی فنر مارپیچپانچ و صحافی اتوماتیک فنر دوبلدستگاه صحافی فنر دوبل 

 JBI
BB50 & BB50/H

 JBI
BB400 / BB400 P/S

 JBI
SFI 330

صحافی سیمی اتوماتیک با فنر دوبل
با سرعت و دقت باال

ابزار فرم دهی برای هر شماره سیم
دقت در گرد کردن سیم

از سیم شماره 3/16 تا شماره 16/16
اندازه کتاب از 5 تا 50 سانتی متر

ضخامت کتاب از 3 تا 22 میلی متر
سرعت 600 تا 1200 کتاب در ساعت

پانچ و صحافی همزمان فنر دوبل
با سرعت و دقت باال

از سیم شماره ¼ تا 16/16
P پانچ برگه ها تا ضخامت 4 میلی متر در مدل

ضخامت کتاب از 3 تا 20 میلی متر
سرعت از 1500 تا 3000 کتاب در ساعت
حد اقل اندازه کتاب x 11 11 سانتی متر

حد اکثر اندازه کتاب x 40 40 سانتی متر
نیاز به کمپرسور خارجی 5 بار و 500 لیتر

دستگاه فرم دهی سیم فلزی و
صحافی نیمه اتوماتیک فنر مارپیچ

سیم فلزی و روکش دار از 0.8 تا 1.2 میلی متر
فرم دهی و داخل کردن سیم

برش و خم کردن سیم
قطر فنر مارپیچ از 8 تا 25 میلی متر
ضخامت کتاب از 5 تا 22 میلی متر

حداقل اندازه کتاب x 14 14 سانتی متر
حداکثر اندازه کتاب x 30 33 سانتی متر

JBI SFI 330

Min. Sheets Size 140 x 140 mm

Max. Sheets Size 330 x 330 mm

Speed 5/16” & 3/8” : 600 cycles / h
7/16” up to 7/8” : 480 cycles / h

Spiral diameters 5/16” to 7/8” 

Pitches 5:1" & 4:1"  

JBI BB400/P/S JBI BB50/H

Min. Sheets Size 110 x 110 mm 50mm

Max. Sheets Size 400 x 400 mm 500mm

Speed 1500 to 3000 b/h 600 to 1200 b/h

Book Thickness Single punch : 4 mm
Split punch : 8 mm

3mm to 22mm

Wire sizes 3:1” : 1/4” – 9/16”
2:1” : 5/8” – 1” 

3 :1 – 3/16 → 9/16 (n°3 
→ 9)
2 :1 – 5/8 → 1” (n°10 
→ 16)

Hanger feeder Yes H Model only

27 Binding Machines: JBI
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Effect  Anti
Scratch Stampable Glueble Printable

Offset
Printable
UV Offset

Printable
Screen

Printable
Digital Comment

TOPAZ GSP Gloss   

SAPPHIRE ANTI-SCRATCH SILKY Matte    

SAPPHIRE ANTI-SCRATCH MATTE Matte    

SOFT TOUCH
مخملی

Extra 
Matte    

QUARTZ ELEGANCE BLACK SOFT TOUCH 
مشکی مخملی

Extra 
Matte       No need for multiple runs of black.

QUARTZ ELEGANCE
سفید

Matte  
with test

 Food Approval

RUBY DIGI-STICK GLOSS Gloss Food Approval

RUBY DIGI-STICK MATTE Matte Food Approval

RUBBY DIGI-STICK SOFT TOUCH
مخملی

Extra 
Matte 

ZIRCON BACTERSTOP GLOSS
ضد باکتری

Gloss Food Approval, Healthy

ZIRCON BACTERSTOP MATTE
ضد باکتری

Matte Food Approval, Healthy

QUARTZ ELEGANCE SILVER
متاالیز

Gloss
  

Oxidative 
Inks


with test Mirror Effect

QUARTZ ELEGANCE SILVER MATTE
متاالیز

Matte
  

Oxidative 
Inks

 
U.V. Only Anti finger-print

QUARTZ ELEGANCE LUMINESCENCE
متاالیز لوکس

Matte 
with test


with test


with test


with test


with test


with test

EMERALD DERFILM SILKY MATTE Satin 
Matte Food Approval

Lamination Films
Derprosa Made in Spain

درپروسـا تولیدکننده ی انواع فیلم های سلفون با ویژگی های خاص و قابلیت های مختلف از جمله مقاوت بسیار 
باال در برابر نفوذ آب ، روغن و گاز و همچنین مقاوم در برابر خش می باشد. انواع سلفون های براق، مات، مخملی، 
مشکی مخملی، سفید، ضد باکتری، ضد خش، سیلکی عکس، متاالیز مات و براق و ... با امکان چاپ افست، دیجیتال 

و با قابلیت های چسب زنی و مهر.

انواع فیلم سلفون
ساخت درپروسا اسپانیا

DERPROSA BRINGS A WORLD OF SPECIAL EFFECTS IN PRINTABLE AND OVERLAMINATE FILMS. 
OUR MULTI-SENSORY FILMS ARE DESIGNED TO CAPTURE THE SENSES AND EMOTIONS OF THE 
MOST DEMANDING CUSTOMERS IN THE GRAPHIC ARTS INDUSTRY. 

They provide superior strength and optical clarity and offer protection against damage from 
scuffs, scratches, water damage, oils and gases.

DERPROSA 
PREMIUM LUXURY FILMS





ساخت اسپانیا

ROTATEK, founded in 1970, is a leading international manufacturer of printing and finishing machinery for the 
market of flexible packaging, folding carton, security printing, commercial printing, pharmaceutical leaflets, among 
others. Located in Barcelona, ROTATEK designs, manufactures, markets and provides technical service for all its
machinery. Since its inception, ROTATEK has made a clear commitment to technological innovation in its products to 
provide solutions that are more efficient, more productive and of higher value to the printer.

ROTATEK offers a wide range of in-line finishing and printing machines: Combined semi-rotary/ fully rotary offset, 
sleeve fully rotary offset, fully rotary offset combined with servomotors and in-line finishing machines.
The modular design of all ROTATEK machines offers the printer a large degree of product customization, combining 
multiple in-line printing finishing units. All kinds of materials can be printed and finished in a single pass.

 rotary & 
 semi rotary
 PRINTING &
FINISHING MACHINE  

Rotatek Made in Spain 

روتاتک در سال 1970 در بارسلون اسپانیا تاسیس گردیده و تولید کننده رنج وسیعی از دستگاه های چاپ و پس از چاپ بصورت روتاری و نیمه روتاری می 
باشد. طراحی مدوالر تمامی دستگاه های روتاتک، امکان انتخاب دستگاه مورد نیاز را در مجموعه مورد نظر داده است و امکان چاپ بر روی تمامی مواد در 
یک خط وجود دارد. روتاتک مترادف حرفه ای بودن ، نوآوری، تکنولوژی و خدمات است. رمز موفقیت روتاتک ، تولید دستگاه ها براساس سفارش و پاسخ به 

نیاز هر بازار می باشد. تا کنون بیشتر از 1700 دستگاه چاپ روتاتک در بیش از 70 کشور جهان نصب و راه اندازی شده است.

دستگاه های چاپ رول افست و فلکسو



دستگاه چاپ رول 

ROTATEK
BRAVA 450

شامل سیستم کامل چاپ افست، فلکسو و سیلک
مجهز به طالکوب سرد و گرم، امباس، دیلم ریلم

لمینیت یووی، دایکات و پوشال بردار

پرینتر جوهرافشان برای اطالعات متغییر
سیستم خنک کننده سیلندرها

سیستم کنترل اتوماتیک تمامی مراحل

31 Rotary & Semi Rotari Printing & Finishing Machine: Rotatek

ROTATEK BRAVA 450

Max. speed 150 m/min (fully rotary mode)  -  12.000 cycles/hour (semi-rotary mode) - 4.050 m²/hour (full rotary production)    
2.160 m²/hour - with max. advance of 400 mm (semi-rotary production)

Max. print width 420 mm

Max. web width 450 mm

Min. web width 150 mm

Die cutting repea Variable between 13”- 25” (Semi-rotary)   Variable between 200 mm - 400 mm (Rotary)

Non-printing gap 3 mm (with cylinders for adhesive blankets) 

Shaft diameter, unwind 70 mm, 3” or 6” 

Max. diameter unwind reel 1000 mm

Suitable printing materials Paper, self-adhesive, structured paper, cardboard, PVC, polyester. (Thickness and other materials by request

Optional unit Offsets units - Flexographic units - Silk screen - Hot foil stamping - Cold foil stamping - Embossing - Die cutting unit - Printing on reverse and adhesive sides - UV lamination - Vari-
able data by Ink jet - Peel and re-seal - Flatbed foil stamping - Flatbed silk screen - Flatbed embossing - UV dryers - Motorised inking control system - Automatic register control 
- Video camera - 100% inspección total - Chill rollers - Corona treatment

Rotatek brava 450
Versuatility and Flexibility in-line

Fully rotary and semi-rotary
The unique model in the market wet offset semi-rotary and fully rotary.

PATENTED TECHNOLOGY PCT / ES2005 / 000481
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دستگاه چاپ رول 

ROTATEK
UNIVERSAL 520/680

شامل سیستم کامل چاپ افست اسلیو، فلکسو، 
سیلک و گراور

مجهز به طالکوب سرد و گرم

لمینیت یووی، دایکات و پوشال بردار، شیت کن
خشک کن یووی، ای بی، هوای گرم

سیستم کنترل اتوماتیک تمامی مراحل

 Rotatek universal
Rotary

Patented offset sleeve technology
Valuable offset flexo interchangeable lightweight sleeve press with quick and 
easy sleeves change, less than one minutes.

ROTATEK UNIVERSAL 520/680

Max. speed 350 m/min

Max. print width 500 mm / 660 mm / 830 mm

Max. web width 520 mm / 680 mm / 850 mm

Min. web width 220 mm

Repeats Variable between 400 and 800 mm

Die cutting repea Variable between 400 and 800 mm

Shaft diameter, unwind Max 1.500 mm. (Max 800 kg) 

Max. diameter unwind reel Max 1.500 mm. (Max 800 kg) 

Core diameter 70 mm., 76 mm., 150 mm

Suitable printing materials Films, BOPP, PET, PVC (from 12 to 400 microns) Shrink Sleeves Self Adhesive Labels Folding Carton up to 400 gr/m² Aluminium Paper  
(Please consult us about material’ thicknesses)

Optional unit Flexographic units - Rotogravure units - Screen units - Cold foil stamping - Die-cutting - Reprocessing - Automatic ink control system - Automatic register control system - Video 
system - 100% inspection system - Hot stamping - Laminating stations UV - Laminating stations hot air - Variable data inkjet - Non-stop rewind/unwind - Corona Treatment - UV 
dryer - EB dryer - Hot air dryer - Sheeter - Others… 
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دستگاه چاپ رول 

ROTATEK
PERFECT NT

قابليت چاپ روتارى و نيمه روتارى بصورت همزمان
شامل سیستم کامل چاپ افست، فلکسو، سیلک و گراور

مجهز به طالکوب سرد و گرم
لمینیت یووی، دایکات و پوشال بردار، شیت کن

خشک کن یووی، ای بی، هوای گرم
تاکن زیگزاگ و کرونا تریتمنت

پرینتر جوهر افشان اطالعات متغییر
سیستم کنترل اتوماتیک تمامی مراحل

Rotatek perfect nt
Rotary

The perfect reinvention: 
It incorporate the latest shaft less technology in all its possible configuration 
modules. Eliminating the cardan shaft transmission on gearboxes.
FULL ROTARY OFFSET PRESS WITH MODULAR CONFIGURATION ADAPTABLE 
TO CUSTOMERS NEEDS.PATENTED TECHNOLOGY PCT / ES2005 / 000481

ROTATEK PERFECT NT

Max. speed 350 m/min

Max. print width 500 mm

Max. web width 520 mm

Repeats 15” to 28”

Fold depth 51/2” to 17” 

Sheet depth 6” to 28

Non-printing gap 3 mm

Shaft diameter, unwind 1.270 mm (700kg)

Max. diameter unwind reel 1.270 mm (700kg) 

Core diameter 70 mm / 76 mm / 150 mm

Suitable printing materials Films, BOPP, PET, PVC (min 15 microns*) Aluminium Self adhesive paper, Self adhesive film Folding Carton Paper, thermal, carbonless Paper weight from 40 - 250 grms Shrink 
Sleeves, in-mould   *(Please consult for options required and compatibility)

Optional unit Flexographic units - Rotogravure units - Screen units - Cold foil stamping - Die-cutting - Reprocessing - Automatic ink control system - Automatic register control system - Video 
system - 100% inspection system - Hot stamping - Laminating stations UV - Laminating stations hot air - Variable data inkjet - Non-stop rewind/unwind - Corona Treatment - UV 
dryer - EB dryer - Hot air dryer - Sheeter - Zigzag folder - Others…
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