
PNEUMATISCHE 
LAMINATOR VOOR 
DE GRAFISCHE 
INDUSTRIE
Shield is een laminator die alles in huis heeft; de laatste innovaties, sterke performance, lage investering 
en volledige upgrademogelijkheden. De machine is gebouwd om een breed aanbod van materialen te 
kunnen lamineren, zoals autostickers, geribbeld karton en interieurdecoratie. Dankzij de pneumatische 
technologie kan er bespaard worden op tijd en (gespecialiseerd) personeel.

Shield



Veiligheid
Geen risico’s op verwondingen door de standaard 
infrarood beveiliging en de dubbele noodknop.

Digitaal diagnosesysteem
Directe feedback bij problemen. De geïntegreerde 
computer geeft error codes om zo oplossingsgericht 
te werk te kunnen. Dit scheelt waardevolle 
operationele uren.

1.650 mm rolbreedte
Met mediaformaten van 60” en 64” bieden we zelfs 
nog extra marge met de 65” rollers.

Hoogte-instelling
Bewerk en lamineer de vaste media met gemak door 
de juiste hoogte te kiezen en in te voeren. 
Minder schadelijk voor de rollen en minder kans op 
beschadigingen.

Rollers voor een soepele doorvoer
Het is afgelopen met rimpels of oneffenheden. 
Eindelijk een goede oplossing voor roll-to-roll 
lamineren. Perfect recht gelamineerd, ook bij volledige 
rollen.

Geïntegreerde compressor
Shield levert standaard een geïntegreerde, stille 
compressor die direct uit de verpakking operationeel 
is: plug & play.

Verticaal snijsysteem
Afstellen, lamineren en terugspoelen in één beweging. 
Verlaag hiermee de arbeidsuren met 40 minuten per 
rol. Gebruik het snijsysteem dat in druk te regelen is 
dankzij de geïntegreerde compressor.

DRUK: pneumatisch systeem met accurate druk 
controle
Met het zeer exacte pneumatische systeem met 
ingebouwde compressor is het voor de signmaker 
mogelijk de druk van de rollers te controleren. Ook de 
gelijkmatige druk (links-rechts) is hierdoor 100% 
gegarandeerd hetgeen niet mogelijk is met traditionele 
mechanische systemen.

SPANNING: volledige spanningscontrole
Door de zeer eenvoudig afleesbare spanningsregelaars 
en referentieschaal op alle rolhouders, heeft de 
signmaker complete controle over de spanning en 
uitlijning van het laminaat, print en take-up.

SNELHEID: modulaire setup voor efficiency
Geen tijdsintensieve werkzaamheden meer. Houd je 
handen vrij en produceer toch efficiënt en nauwkeurig. 

Belangrijkste specificaties
•  Afmetingen: 220 x 78 x 150 cm
•  Maximale werkbreedte: 1.650 mm
•  Maximale snelheid: 4 m/min.
•  Maximale lamineerdikte: 30 mm
•  Diepte werkblad: 770 mm
•  Hoogte werktafel: 910 mm
•  Net gewicht: 183 kg
•  Voedingseenheid: 230V - 50Hz / 110V - 60Hz
•  Energieverbruik: maximaal 2,5A - 400W
•  Perslucht: maximaal 6 bar

Shield


