
VENUS 380 SERIES
systemy do laminowania

wysoka jakość i proste rozwiązania
dla wydruków na żądania



Proces wykończeń w druku cyfrowym

System laminujący umożliwiający łatwą 
laminację zaraz po wydruku jest dziś kluczowym 
elementem zapewniającym konkurencyjność 
Państwa drukarni.

Krótki czas realizacji zlecenia jest często 
ważniejszy niż sama cena.

Laminatory Venus 380 są oferowane 
z półautomatycznym systemem podawania 
lub automatycznym podajnikiem [na dużą ilość 
arkuszy] i umożliwiają laminowanie „w czasie 
rzeczywistym” wszystkich wydruków 
wychodzących z Państwa drukarni.

Montaż tego systemu i jego obsługa 
są niezwykle łatwe, a zmiana zleceń jest szybka, 
przy czym nie odbywa się to kosztem jakości.

Laminatory te posiadają solidną konstrukcję 
i zostały zaprojektowane z uwzględnieniem 
typowej charakterystyki przemysłowych 
systemów laminujących, obejmującej docisk 
pneumatyczny, chromowaną rolkę i system 
precyzyjnej separacji wydruków.

Laminatory Venus umożliwią obniżenie kosztów 
również poprzez eliminację „minimum” 
[zamówienia stosowane przez �rmy 
zewnętrzne], które ma szczególne znaczenie 
przy krótkich seriach.

Użytkując laminatory Venus podnoszą Państwo 
swój zysk, oferując klientom „uszlachetnianie” 
wydruków cyfrowych poprzez cyfrowe 
laminowanie folią na gorąco gwarantujące 
znakomite efekty na powierzchniach 
przezroczystych, metalizowanych lub białych.

Cyfrowa laminacja folią na gorąco jest bardzo 
szybka i łatwa, a to dzięki łatwemu systemowi 
zmiany folii i automatycznemu odzyskiwaniu 
odpadów z procesu. Będą Państwo mogli 
oferować ten rodzaj aplikacji z niemal 
natychmiastową realizacją zlecenia.

Gama laminatorów Venus to idealne rozwiązanie 
zwiększające atrakcyjność, zysk 
i konkurencyjność Państwa �rmy w produkcji 
wizytówek, pocztówek, kartek 
okolicznościowych, ulotek, folderów, broszur, 
okładek, albumów fotogra�cznych.

Najważniejsze cechy gamy laminatorów Venus

Łatwe w obsłudze. Mogą być obsługiwane przez 
każdego operatora bez konieczności posiadania 
specjalnych umiejętności

Dotykowy wyświetlacz cyfrowy umożliwia 
ustawienie wszystkich parametrów roboczych: 
ładowanie, praca, zatrzymanie, prędkość, 
laminowanie na zakładkę, punkt separacji

Możliwość zapamiętywania zleceń i błyskawicznego 
ładowania ustawień

Solidna konstrukcja gwarantuje trwałość

Kompaktowe rozmiary, odpowiednie do każdego 
środowiska pracy

Wysoka wydajność, do 1300 SRA3 na godzinę 
Laminacja 100 arkuszy w czasie około 5 minut!

Szybka i łatwa zmiana roli

Automatyczne wyrównywanie i nakładanie na 
siebie wydruków

Automatyczna separacja zalaminowanych 
wydruków

Automatyczna nawijarka do folii w procesie 
cyfrowego uszlachetniania na gorąco

Chromowana rolka zapewnia idealne 
rozprowadzenie ciepła i nienaganną jakość 
laminacji oraz cyfrowego uszlachetniania folią na 
gorąco

Precyzyjny system sterowania i utrzymywania 
temperatury

Docisk pneumatyczny gwarantuje optymalne 
przyleganie folii nawet na najtrudniejszych 
wydrukach

Sprężarka w zestawie, umieszczona w specjalnie 
zaprojektowanym miejscu

Zaprojektowane do stosowania z wieloma różnymi 
rodzajami folii

Opcjonalne rozszerzenie blatu podającego do 
laminowania wydruków o wielkości banerów

Venus 380 Venus 380 Auto

Prędkość

Informacje Techniczne

1,5 m/min ~ 10 m/min 1,5 m/min ~ 10 m/min

Min. rozmiar arkusza 180 x 210 mm 180 x 250 mm

120 ~ 350 g/m2 120 ~ 350 g/m2

Błyszczące
Matowe
Welurowe
Zabezpieczające przed zadrapaniem
Wytłaczane
Srebrne, zabezpieczające przed 
zadrapaniem
Srebrne welurowe

Błyszczące
Kolory metalizowane
Białe

Błyszczące
Kolory metalizowane
Białe

Błyszczące
Matowe
Welurowe
Zabezpieczające przed zadrapaniem
Wytłaczane
Srebrne, zabezpieczające przed 
zadrapaniem
Srebrne welurowe

Gama folii

Grubość papieru

Gama folii do uszlachetniania na gorąco

Maks. rozmiar arkusza
380 x 500 mm
(do 1200 mm z rozszerzeniem)

380 x 500 mm

System 
podawania

Laminowanie na zakładkę

Rolka laminująca

Rolka dociskowa

Tylne rolki z napędem

Automatyczna nawijarka folii

Czas nagrzewania

System podgrzewania

Temperatura laminowania

Sterowanie start/stop

Sterowanie temperaturą

Ustawianie prędkości

Sterowanie laminowaniem na zakładkę

Sterowanie separacją arkuszy

Docisk  

Sprężarka 
powietrza

Pompa podciśnienia

Napięcie elektryczne

Pobór mocy

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

Waga

Półautomatyczny 
z przenośnikiem

Automatyczne i regulowane

Błyszcząca chromowana Ø 100 mm

Silikonowana gumowa Ø 80 mm

Silikonowane gumowe Ø 55 mm

W zestawie

5 minut

Grzałki na podczerwień

Maks. 150°

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Pneumatyczny

W zestawie 
(1 wysokociśnieniowa, 89 l/min)

n.d.

AC 220~240V, 50/60Hz, 12A

2,8 kW

720 x 1700 x 1350 mm

190 kg

Automatyczny z podajnikiem 
[na dużą ilość arkuszy]

Automatyczne i regulowane

Błyszcząca chromowana Ø 100 mm

Silikonowana gumowa Ø 80 mm

Silikonowane gumowe Ø 55 mm

W zestawie

5 minut

Grzałki na podczerwień

Maks. 150°

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Pneumatyczny

W zestawie 
(2 wysokociśnieniowe, 135 l/min)

250w 120 l/min

AC 220~240V, 50/60Hz, 12A

2,8 kW

720 x 1700 x 1350 mm

280 kg


