
Starter
1600, 1400 a 1080

Nový model ekonomického
laminátora  ponúka

 jednoduché ovládanie
za príjemnú cenu.

STARTER

Certified

Jednostranné nastavovanie
zdvihu valcov

Ovládanie možné
aj nožným pedálom

Vyrobené z európskych
komponentov a spĺňajúce
najnovšie bezpečnostné
a zdravotné regulácie

➤ Studená laminácia
Laminácia do hrúbky až 50mm
Laminácia fólií, laminácia na dosky, aplikácia prenosiek,...

➤

➤



Max. hrúbka fólie + dosky
Max. pracovná šírka
Max. dĺžka návinu
Priemer valcov
Počet samoblokovacích tyčí
Nastaviteľná rýchlosť (m/min)
Výška pracovného stola
Výkon
Napätie
Prúd
Rozmery lam. bez stojanu (cm)
Rozmery lam. so stojanom (cm)
Hmotnosť lam. bez stojanu
Hmotnosť lam. so stojanom
Záruka

50 mm

117 cm

do 100 m

max. 74 mm

3

od 1,0 do 3,6

99,5 cm

190 W

230 V

1 A

147,8 x 50 x 77,5

147,8 x 53 x 146,5

78 kg

91 kg

1 rok

STARTER 1080 STARTER 1400 STARTER 1600

50 mm

148,2 cm

do 100 m

max. 76 mm

3

od 1,0 do 3,6

99,5 cm

190 W

230 V

1 A

179 x 50 x 77,5

179 x 53 x 146,5

105 kg

119 kg

1 rok

50 mm

165,4 cm

do 100 m

max. 76 mm

3

od 1,0 do 3,6

99,5 cm

190 W

230 V

1 A

196,2 x 50 x 77,5

196,2 x 53 x 146,5

114 kg

129 kg

1 rok

Doplnkové príslušenstvo:

➤ Stojan
Držiak laminovaného média
Zakladacia lišta

➤

➤

Medzi ďalšie funkcie patria:

Oranžová = Aplikačné pásky

Zelená = laminácia na dosky

Červená = Laminácia

Laminácia alebo aplikačná fólia

Navíjanie podkladového papiera

Nastavovanie odporu tyčí

Navíjanie polaminovaného média

Ukazovateľ prítlaku:
Pri znížení valca Vám
dióda pomocou troch
farieb ukazuje, s akým
prítlakom valcov práve
laminujete.
Pre rôzne aplikácie sú
vhodné iné prítlaky.

Ovládanie stroja:
Pracovný stav stroja je indikovaný
LED diódou ja ovládacom paneli:
   pohyb dopredu
   pohyb dozadu
   núdzové zastavenie stroja
• 3 pozičný prepínač
  dopredu - stop - dozadu
• Nastavovanie rýchlosti
  nastaviteľná od 1 do 3,6 m/min

Samoblokovacie tyče:
Laminátor sa dodáva 
s 3 samoblokovacími
tyčami, takže na zalo-
ženie laminovaných
médií nie sú potrebne
žiadne ďalšie nástroje.


