105.01

ЛАМИНАТОРИ за КНИГИ и ХАРТИЯ
Ламинатор за книги

BLS – Classic на NESCHEN

Размер 50 х 60 x 25 см Тегло 15 кг.

Поставете руло фолио
с 3-4 см. по-широко
от дължината
на
корицата – отделете
силиконовото покритие
от фолиото.
 6009695
 6009697
 6010265
 6009696
 6009698
 36876

Поставете книгата с
гърба
и
дръпнете
фолиото върху нея.
Залепете фолиото и с
рачела го изпънете

Завъртете книгата на
180° и я покрийте с
фолиото. С рачела
изглаждате.

Фолиото
леко
придръпнете
и
с
вградения
нож
го
отрязвате.

Ламинатор BLS – Classic
Допълнителен нож Classic
1 бр. допълнителен нож ТА 2 / ТА 3
Устройство за държане на фолиото
Комплект за тефлоновото покритие на валяците
Ракел от бук

2856
24
39
441
129
30

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

Ламинатор за книги ЛАМ Класик на ФАРТТ

Размер 605 х 520 x 230 мм

Тегло 7,7 кг.

е ламиниращо устройство за бързо, лесно и чисто ламиниране на книги или брошури в големи количества,
специалната система на рамото гарантира прецизност при ламиниране без мехурчета или гънки.
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1 бр.

С доставка до краен потребител и въвеждане в
експлоатация
Допълнително :
 1 бр. Фолио на ASLAN 230 BE 24см х 30м
 1 бр. Ракел на ASLAN
Ракел от бук на ASLAN

2

2040

лв.

27

лв.

Book - Laminating- Station BLS Professional на NESCHEN
Ламинатор за професионална употреба и бързо ламиниране на цяла поредица от обвързани обеми, освен това
интегрирана скала за измерване на размера на книгата, лесно захващане на ламината и високо ефективно
устройство за монтиране.
С BLS-Professional се пести време и се работи по-ефективно.

Размер 70 х 65 х 40 см

Поставете
книгата
и
посредством
„ скалата с
размери „ може да определите
каква дължина на фолиото е
необходима

Фолиото
се
интегрирана
рязане - нож






6033951
6032178
6034431
6010265
36876

отрязва от
система за

Тегло 45 кг

Издърпваме около 4 см. повече
от фолиото

Поставяме книгата с гърба
навътре в отвора с фолиото и
натискаме надолу . След това
я издърпваме с предната част
нагоре

Защитната
/
предпазната
хартия на фолиото се отделя
автоматично

Книгата
е
перфектно
фолионирана - без мехурчета и
нагъване.
После
отделяме
излишното странично фолио.
Дори и
фалцът е отлично
покрит от фолиото

Ламинатор BLS - Professional
Допълнителна глава за рязане - нож
Конусен сет като държач на ролките и спирачка
1 бр. допълнителен нож
Ракел от бук на NESCHEN 16 cm
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10980
639
189
36
30

лв.
лв.
лв.
лв.
лв.

Ламинатор за книги ЛАМ Профи на ФАРТТ
за професионално използване и по-бързо ламиниране на цели серии на обвързани обеми.
Притежава :
 интегрирана скала за измерване на размера на книгата
 лесно захващане на ламинат
 силно ефективното устройство за монтиране
 спестява време и е ефективна операционна система.
 Различен дизайн и промени в конструкцията от този на NESCHEN

Размер Размер 700 x 650 x 400 mm
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1 бр.

Weight: aproxx. 45kg

С доставка до краен потребител, въвеждане в
експлоатация
 1 бр. Фолио на ASLAN 230 ВЕ 24см х 30 м
 1 бр. Ракел на ASLAN
Ракел от бук на ASLAN

8400

лв.

27

лв.

240

лв.

375

лв.

КОНСУМАТИВИ - ФОЛИА за ЛАМИНАТОРИТЕ
фолия със забавена / намалена началва / адхезия
виж още в глава 112.01 и 112.02 от каталога




24 см

40 см

BOOKfilm 100.
24см х 100 м.
BOOKfilm 100 е полипропиленово фолио 110 µ,
текстурираната повърхност на фолиото е много
устойчива на надраскване и на нея не се виждат
отпечатъци от пръсти.
BOOKfilm 100.
40см х 100 м.
110 µ

ASLAN предлага богат избор от ширина на фолиата, с дължина от 30 м



24 см
40 см

виж още в глава 112.02 от каталога
тук само като пример
ASLAN BE 230 гланц 24см х 30 м
80 µ
ASLAN BE 230 гланц 40см х 30 м
80 µ

75
120

лв.
лв.

NESCHEN предлага богат избор от ширина на фолиата, с дължина от 25 м
UV- стабилизирани


24 см



41 см

виж още в глава 112.01 от каталога
тук само като пример
filmolux 609 NESCHEN 24см х 25м 70 µ
UV- стабилизирано
filmolux 609 NESCHEN 41см х 25м 70 µ
UV- стабилизирано







126

лв.

207

лв.
лв.
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Ламинаторите
HSM
са
идеални
за
реставрацията на хартия, документи, вестници,
списания и други, с възможност на едностранно
или двустранн ламиниране
макс. дебелина до 5 мм.
Работи се с ролки от filmoplast R
Метална конструкция, много стабилна
HSM 340
HSM 630
 Силиконизираните и лесно сменяемите
части на валяка могат да се затоплят и
електронно
 Равномерна скорост на ламиниране
 Голяма работна маса
Тех. характеристика
HSM 630
HSM 340
Работна ширина
340 мм
620 мм
Ширина на ламинатора
640 мм
910 мм
Дълбочина включ. работна маса
590 мм
670 мм
Височина на ламинатора
285 мм
310 мм
Височина включ. работна маса
760 мм
760 мм
Работна скорост
1,6 м. / мин.
1,6 м. / мин
Работна температура макс.
140° С
140° С
Диаметър на валяка
Ø 60 мм
Ø 60 мм
За ролки
Ø 40 мм
Ø 40 мм
Документ с макс. дебелина
до 5 мм
до 5 мм
Мощност
1200 W
1800 W
Електрозахранване
230 V
230 V
Размери
640 х 285 х 590 мм.
910 х 310 х 670 мм.
Тегло
26 кг.
38 кг.
Цена
запитване
запитване
При работа с ламинатора HSM позиционирайте документите в/у масата – пулта и ламинирайте
съответно напътствията.
Избирайте температура от около 120º C.
След това документите се нарязват по формат.
Консуматив фолиа за ламинатоли BLS - Classic и BLS - Prof :
 filmolux защитено със силиконова хартия ( различни видове ) руло
дълго 25 м. широко
41 см
 Фолиа за подвързване на книги ASLAN BE 230, 233, 234, 2000 ( мат и гланц )
30 м х 40 см

Ламинатори
HSM 340 / 630

Пликове
A 4 50 бр.
A 3 50 бр.
A 2 25 бр.
A 1 25 бр.
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