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Функции Ламиниране, голд-печат и лакиране (цялостно / избирателно)

Размер на медията Ламиниране (Ш х Д): 297 x 210 - 365 x 600  мм
Голд-печат / лакиране (Ш х Д): 148 x 210  - 365 x 600 мм

Грамаж на медията 110 - 400 гр/м2*

Тип на хартията Хромова, Арт, Висококачествена хартия и т.н. 
*Моля, направете проба с няколко листа преди производство.  

Подаващ механизъм Горно ремъчно задвижване с въздушно подаване.

Operation 11-см цветен тъчскрийн, Бутон за превключване (напред / назад)
Повдигащ лост за повдигане на ролката, авариен бутон

Капацитет на тавата 50 мм

Скорост на движение Ламиниране: 5 метра / минута
Голд-печат и лакиране: 3 метра / минута

Използваем филм
(за ламиниране)

Използваем филм
(за голд-печат и 
лакиране)

Широчина: 320 мм
Външен диаметър: до 200 мм

Широчина: 320 мм
Външен диаметър: до 200 мм
Дебелина: 20 - 45 микрона

Диаметър на шпулата:  26 мм (1 инч)

Диаметър на шпулата:  58 мм (2 инча)

Метод на ламиниране Награвящи се ролки + халогенни нагреватели.  
Време за загряване По-малко от 10 минути
Температура на валовете 0 / 80 - 160 °C
Натиск Пневматичен

Необходим компресор Разходна норма повече от 5.0L / мин, капацитет на резервоара над 5.0L,
Диаметър на тръбата 6 мм, Минимално налягане 0.6 MPa

Метод на отделяне Рязко скъсване

Габарити
Основно тяло (ШхДхВ): 582 x 621 x 535 мм
С таблата за подаване и събиране (ШхДхВ): 1717 x 621 x 535 мм
С машинната маса (ШхДхВ): 1717 x 621 x 1206мм

Тегло Пълен пакет: 85 кг
Захранване 100-120VAC or 220-240VAC 50/60Hz, монофазен
Мощност 1,500W

Опции

* Предлагаме още над 32 вида цветове и покрития за голд-печат.
   Моля за повече информация и цени да посетите сайта ни:  http://langri.eu/27512/foil-fusing-foils/

Най-добрите характеристики на Uchida Foilglazer

"Пълен пакет" функцииТехнически характеристики
Описание

Машинна маса Оборудвана с 4 колела. За мобилност на машината.
Ултразвуков сензор Акуратно засича двойното поемане на медии.
Обезпрашаващ вал Подобрява качеството на довършителните операции.
Странични обдухвачи
към тавата

Подпомагат за разделянето на отпечатъците 
за последователно подаване.

Резец за лам. фолиа Нарязва филма, за да бъде с по-къса ширина.

Консумативи
Описание

Филм за ламиниране
Superglue 40 Gloss

Гланцов ефект.  Силно лепило.  
315 мм (Ш), 500 метра (Д), 2 ролки в кутия

Филм за ламиниране
Superglue 43 Matt

Матов ефект.  Силно лепило.  
315 мм (Ш), 500 метра (Д), 2 ролки в кутия

Златен металик 320 мм (Ш), 120 метра (Д), 2 ролки в кутия

Сребърен металик 320 мм (Ш), 120 метра (Д), 2 ролки в кутия

Златен металик - мат 320 мм (Ш), 120 метра (Д), 2 ролки в кутия

Сребърен металик - мат 320 мм (Ш), 120 метра (Д), 2 ролки в кутия

Ламиниране и голд-фолиране в едно
Foilglazer е стабилна японска машина за 
ламиниране и фолиране. Работи с медии с 
размери до 365х600 мм, което отговаря на 
изискванията на цифровия печат.

Увеличете производителността си. 
Максималната скорост на движение на 
Foilglazer е 5 метра/мин. Благодарение на 
автоматичния механизъм за рязане на 
филми, операторът може да остави 
машината да работи сама.

Голд печат за > минута и без клише. 
Машината е специално пригодена да 
можете да предлагате на вашите клиенти 
медии с нанесен голд-печат. Става бързо и 
лесно. Може да бъде с пълно или частично 
покритие и става за секунди!

Цялостно и/или частично лакиране. 
Използвайки фолиото за лакиране, 
машината може да предложи нанасянето на 
лак върху повърхности с лазерен тонер. 
Още един идеален начин за добавяне на 
стойност към цифрови, направени по 
заявка на клиента приложения.

Лесно настройване и интуитивност
Foilglazer има подаващо устройство, което 
се разгъва. Това прави лесната настройката 
на филма и редовната поддръжка. 11-см 
цветен сензорен екран е много интуитивен 
и удобен за работа.

Автоматично въздушно подаване 
Благодарение на технологията за въздушно 
засмукване на Uchida, Foilglazer може да 
работи с наистина широк диапазон от 
медии. Диапазона на поемане е  от 110  до 
400 гр/м2.

Машинна маса, ултразвуков сензор срещу двойно подаване, специален вал за 
отстраняване на прах, странични обдухвачи към захранващото устройство, 
резец за ламинатните фолия.

За кореспонденция (само): София - 1407 
ул. “Беломорски проход” №66, 2 / А / 7
Демонстрационна зала: София - 1113 
ул. “Николай Хайтов” №12, БЦ “Изток”, партер
Телефони: (02) 962 79 74, (087) 89 82 89 0
Е-поща: info@langri.eu; Уеб: www.langri.eu

* Производствените норми се основават на оптимални условия на работа и могат да варират в зависимост от запасите и условията на  
околната среда.
* Като част от нашата непрекъсната програма за подобряване на продуктите, спецификациите могат да се променят без предизвестие.


