
Професионален форматен ламинатор за дебели медии

ProLami 3306D

ProLami 3306D
Устройство за форматно ламиниране

Гъвкава система с автоматични контроли на процеса на работа
Бързо и лесно подвързва медии с широчина до 330 мм
Поема медии с дебелина до 3 мм
Компактна, икономична и напълно функционална система от Корея

CopierLand

CopierLand



Широк спектър на формати за подвързване
ProLami 3306D е проектиран за работа, която просто не може да изчака. Освен 
че е в състояние да се справи с дългите продължителни процеси, Този 
ламинатор  е много гъвкав и идеален за ламиниране на различни медии.
Системата е внимателно проектирана с добре обмислени функции, което я 
прави лесна за използване и  много ефективна.

Удобна за потребителя система за управление
Този модел разполага с удобна за потребителя система за управление, която е 
проектирана да улеснява работата, с независими превключватели за 
температурата и мотора,  с настройки за промяна на скоростта и лесен за четене 
светодиоден екран. Постепенното регулиране на температурата позволява на 
оператора бързо да го настрои на правилната температура при смяна на 
дебелината или състава на джоба за ламиниране или при ламиниране на 
различни материали.

4 (нагряващи се)  + 2 (за натиск) силиконови вала
ProLami 3306D има 6 силиконови вала, от които 4 са с вътрешно нагряване за 
постигането на кристално ясни резултати всеки път. ProLami 3306D може да се 
ламинира без носач и да издържа често използване с мощния си мотор, 
стоманени зъбни колела, силиконови валяци и метално покритие. Машината е 
съвместима да работи с всички основни марки джобове за ламиниране.

Лесна употреба
Проектиран за работа с термични или чувствителни на натиск медии. Има 
характеристика за измерване на температурата и действителната температура 
по време на работа. Загрява за около 5-6 минути време и е подходящ за медии с 
обща дебелина от 3 мм за ламиниране. Ламинаторът запечатва поръчката със 
средна скорост от 1,3 м / мин. В състояние е да предлага да се прави топло или 
студено ламиниране.

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

национален център за следпечатни решения

Технически характеристики

1  Времето за изработка зависи от оператора. 
2  Варира  заради плътността на хартията.
3  Стандартно включени в крайната цена на продукта.
Изделието е патентовано. Възможни са промени в тех. характеристики или печатни грешки.

Макс, размер на медията         340 мм

Време за загряване на валовете 5-6 минути

Капацитет на джоба за ламиниране 80-300mic

Скорост 1300 мм / мин.

Начин на работа нагряващи се валове

Брой валове 6 (4 нагряващи се и 2 за натиск)

Макс. плътност на медиите 3 мм

Фото-качетсво Предлага

Контрол на скоростта Позволява (0-15)

Контрол на температурата Възможен (0-160 Ц)

Студено ламиниране Възможно

Обратен ход Има

Начин на показване светодиоден екран

Индикатор за готовност вграден (аудио и визуален)

Габарити 550 × 270 × 140 мм

Тежина 14 кг

Мощност 1000W

Държава на производство Южна Корея

Цветови варианти бяло/ черно/ бяло & сиво

Допълнителни приставки включен е демонтируем рафт

Автоматично изключване инсталирано
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