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Laminator 450
Основні характеристики
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Автоматичне вирівнювання і центрування паперових аркушів
Управління за допомогою сенсорного екрану
Бічна реєстрація
Фотоелемент для зупинки ламінатора внаслідок помилки
подавання паперу
Пневматичний валик, призначений для ламінування
офсетних і цифрових відбитків
Електронагрів каландрового ролика
Пневматичний привід притискного валу
Лезо для обрізки рулонної плівки за розмірами
Електронне регулювання швидкості
Автоматичне регулювання розділового ножа
Система мікро-перфорації і дискового різу
Система запобігання скручування носіїв

•

Додаткова функція фольгування

•

Laminator 450
Компактний напівавтоматичний рулонний Laminator 450
створений для спрощення ламінування паперу, щільність якої не
повинна перевищувати 350 г/м2.
Завдяки інтегрованому компресору і пневматичній системі машина
забезпечує високу якість ламінування з робочою шириною 450 мм/
Ця революційно нова модель рулонного ламінатора компактних

Економічно ефективні

Ці революційні компактні
системи поєднують в собі
швидкість, просту експлуатацію
та якість і є ідеальним
'розумним' рішенням для
внутрішніх вимог до ламінування
в комерційних умовах.

розмірів є поєднанням швидкості роботи, простоти в експлуатації і
якості кінцевого результату. Машина ідеально підходить для
невеликих друкарень та виробництв.

Ідеальна обробка
Laminator 450 і Pro 450 ідеально підходять для того, щоб надати
вашим виробам додаткову якість і вартість завдяки широкаму
асортименту ламінатів, включаючи:
•
•
•

Soft Touch
Gloss
Matt

•
•
•

Silver Foil
Gold Foil
Coloured Foils

900 мм
Ламінування аркушів довжиною до 900 мм

Laminator Pro 450
Основні характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Автоматичне подавання, вирівнювання і
центрування паперових аркушів
Управління за допомогою сенсорного екрану
Самоцентрувальні бічні щитки подавання
Фотоелемент для зупинки ламінатора внаслідок помилки
подавання паперу
Пневматичний валик, призначений для ламінування
офсетних і цифрових відбитків
Електронагрів каландрового ролика
Пневматичний привід притискного валу
Лезо для обрізки рулонної плівки за розмірами
Електронне регулювання швидкості
Автоматичне регулювання розділового ножа
Система мікро-перфорації і дискового різу
Система запобігання скручування носіїв

Глибокий самонаклад

Лезо для перфорації

Сенсорний екран

Пневматична система
подавання

Laminator Pro 450
Компактний автоматичний рулонний Laminator Pro 450
створений для спрощення ламінування паперу, щільність
якого не повинна перевищувати 350 г/м2. Система

Сумісністьй з широким
асортиментом ламінатів
та фольги

обладнана автоподавачем і напрочуд проста у
використанні. Завдяки наявності інтегрованого

Пневматична система
подавання

компресору і пневматичній системі машина забезпечує
високу якість ламінування з робочою шириною 450 мм.

Сенсорний екран
управління

Висока швидкість
Завдяки пневматичній системі подавання, Laminator Pro
може досягти швидкості до 1875 аркушів SRA3 на годину. Це
дозволяє виконувати великотиражні роботи, де надто
важливі час і мінімальна кількість відходів.

Сумісний з
Morgana
Mini Stacker

Великий
приймальний
лоток
Внутрішній
компресор

Фотоелемент
моніторингу подавання

Глибокий
самонаклад

Технічні характеристики

Laminator Pro 450

Максимальний розмір аркушу

450x700 мм

Мінімальний розмір аркушу

210x210 мм

Максимальна щільність паперу

350 г/м2

Мінімальна щільність паперу

130 г/м2

Максимальна механічна швидкість

10 метрів/хвилину

Тип стиснення

пневматичний

Швидкість (аркушів SRA3)

1875 арк./годину

Макс. висота накладу

300 мм

Розміри (Д х Ш х В)

1950 x 900 x 1530 мм

Вага

500 кг

Споживана потужність

3 КВт

Електроживлення

230/240 В, однофазне

Додаткове обладнання:

•
•
•

Великий укладальник
Модуль фольгування
Лезо для розрізування рулона плівки згідно розміру

Laminator 450

Максимальний розмір аркушу

450x900 мм

Мінімальний розмір аркушу

210x210 мм

Максимальна щільність паперу

350 г/м2

Мінімальна щільність паперу

130 г/м2

Максимальна механічна швидкість

10 метрів/хвилину

Тип стиснення

пневматичний

Розміри (Д х Ш х В)

2000 (з висунутими лотками) x 900 x 1470 мм

Вага

300 кг

Споживана потужність

2 КВт

Електроживлення

230/240 В, однофазне

Додаткове обладнання:
•

Модуль фольгування

