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Wykończenia
w druku cyfrowym

Mocne strony
laminatora Saturn 540

Właściwości
Saturn 540 Profeeder 5478

Profeeder 5478

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

Prędkość laminacji okazuje się często być argumentem 
ważniejszym niż proponowana cena.

Urządzenie Saturn 540 można wyposażyć 
w dostępny w opcji podajnik na dużą liczbę arkuszy, co 
możliwi pracę w „czasie rzeczywistym” bez żadnych 
ustępstw jeśli chodzi o jakość.

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

Dzięki Saturnowi 540 nie tylko będą mogli Państwo 
laminować wydruki w czasie rzeczywistym, ale też
obniżą Państwo koszty tak zwanych „minimalnych serii”, 
które mają szczególnie istotny wpływ na wzrost kosztów 
przy małych seriach druku.

Używając laminatora Saturn 540 zwiększają Państwo 
również swój zysk, oferując klientom piękne wykończenia 
powierzchni przeźroczystych, metalizowanych i białych.

Osiągnięcie tego rodzaju wykończeń jest bardzo szybkie 
i łatwe, a to dzięki łatwemu systemowi zmiany roli
i automatycznemu odzyskiwaniu odpadów z procesu.

S540 to idealne rozwiązanie zwiększające atrakcyjność, 
zysk i konkurencyjność Państwa firmy w produkcji 
wizytówek, pocztówek, zaproszeń, kartek 
okolicznościowych, ulotek, broszur, okładek, 
albumów fotograficznych.

> Łatwy w użyciu, może być obsługiwany przez każdego 
operatora bez konieczności posiadania specjalnych 
umiejętności.

> Dotykowy wyświetlacz cyfrowy umożliwia ustawienie 
wszystkich parametrów roboczych: temperatury, 
prędkości, laminowania na zakładkę, punktu separacji.

> Możliwość zapisania w pamięci różnych zleceń
.
> Solidna i trwała konstrukcja gwarantuje wydajność 
mimo upływu czasu.

> Kompaktowe rozmiary, odpowiedni do każdego
środowiska pracy.

> Wysoka wydajność, do 2000 arkuszy w rozmiarze SRA3 
na godzinę. Laminacja 100 arkuszy w czasie poniżej 
5 minut!

> Możliwość laminowania arkuszy w rozmiarach
do 1200 mm.

> Szybka i łatwa zmiana roli.

> Automatyczne wyrównywanie i ustawianie arkuszy 
na zakładkę.

> Automatyczna separacja wydruków.

> Automatyczna nawijarka do folii w procesie
uszlachetniania na gorąco.

> Chromowana rolka zapewnia idealne rozprowadzenie 
ciepła i nienaganną jakość laminacji oraz uszlachetniania 
folią.

> Precyzyjny system kontroli i utrzymania temperatury.

> Docisk pneumatyczny gwarantuje optymalne 
przyleganie folii nawet na najtrudniejszych wydrukach.

> Sprężarka w zestawie, umieszczona w specjalnie 
zaprojektowanym miejscu.

> Zaprojektowany do stosowania z różnymi rodzajami 
folii.

> Dostępny w opcji moduł zapobiegający powstawaniu 
zmarszczeń umożliwia osiągnięcie optymalnych
rezultatów, nawet przy nakładaniu folii w wysokich 
temperaturach.

> Dostępny w opcji podajnik na dużą liczbę arkuszy 
z systemem zasysania. Podajnik może być zamontowany 
w późniejszym czasie.

> Precyzyjny system podawania zsynchronizowany z S540.
> Podaje do 2000 arkuszy w rozmiarze SRA3 na godzinę.
> Pompa podciśnienia w zestawie, niski poziom hałasu.
> Odpowiedni do każdego środowiska pracy.
> System sterowania nachodzeniem arkuszy na siebie zsynchronizowany z S540.
> Możliwe jest zamontowanie go w S540 również w późniejszym czasie,
   bez konieczności wprowadzania modyfikacji urządzenia.

Dostępny w opcji podajnik do S540
na dużą liczbę arkuszy

Prędkość
Maksymalny rozmiar arkusza
Grubość papieru

Gama folii

Gama folii do uszlachetniania na gorąco

System podawania
Laminowanie na zakładkę
Rolka laminująca
Rolka dociskowa
Tylne rolki z napędem
Nawijarka folii
Czas nagrzewania
System podgrzewania
Temperatura laminowania
Sterowanie Start / Stop
Sterowanie temperaturą
Ustawienie prędkości
Sterowanie laminowaniem na zakładkę
Sterowanie separacją arkuszy
Sterowanie separacją prędkości
Docisk
Sprężrka powietrza
Napięcie elektryczne
Pobór mocy
Wymiary (szer. x dł. x wys.)

Do 15 m / min
540 - 1200 mm
120 - 350 g / m²
Błyszczące
Matowe
Welurowe
Zabezpieczające przed zadrapaniem
Wytłaczane
Oxo-bio
Błyszczące
Metalizowane
Białe
Półautomatyczny z przenośnikiem
Automatyczne i regulowane
Błyszcząca, chromowana Ø 100 mm
Silikonowana, gumowa Ø 80 mm
Silikonowana, gumowa Ø 55 mm
W zestawie
7 minut
Grzałki na podczerwień
Max 150ºC
Ekran dotykowy
Ekran dotykowy
Ekran dotykowy
Ekran dotykowy
Ekran dotykowy
Ekran dotykowy
Pneumatyczny
W zestawie (1 HP, 89 L/min)
AC 200 ~ 240V, 50/60Hz, 12A
3,5 kW
880 x 2240 x 1350 mm

Do 15 m / min
540 x 780 mm
120 ~ 350 g / m²

-

-

Automatyczny z podajnikiem
Automatyczne i regulowane
-
-
-
-
-
-
-
Ekran dotykowy (zsynchronizowany)
-
Ekran dotykowy (zsynchronizowany)
Ekran dotykowy (zsynchronizowany)
-
-
-
-
AC 220 ~ 240V, 50/60Hz
200 W
800 x 980 x 1240 mm


