De juiste
bescherming

Neolt Neolam
1650C
1650M
1650H

De juiste bescherming

Voor het leveren van toegevoegde waarde aan uw klant door het afwerken van prints, biedt Canon
een complete range laminatoren van Neolt. Voor u en uw klanten draait het om de applicaties, de
combinatie van printer, inkt, media en finishing. Vandaar dat wij meer leveren dan alleen de
printer. Het assortiment bestaat uit 3 typen laminatoren, van instapmodel tot professionele
uitvoering voor zowel de starter als meer ervaren gebruiker. Gebruiksgemak is bij deze
laminatoren het sleutelwoord, waarbij zowel de temperatuur, de snelheid als de druk
geheel variabel in te stellen zijn.
Voor het beste resultaat kunnen de laminatoren gebruikt worden in combinatie met het
uitgebreide finishing assortiment van Canon dat onder andere bestaat uit laminaten, montage
films en display systemen.

• Gemakkelijk waarde toevoegen aan uw printwerk
• Een grote verscheidenheid aan media verwerken
• De finishing touch van uw onderneming

Neolt Neolam 1650C
De Neolam 1650C is perfect geschikt voor het voor het opplakken en lamineren van materialen tot 1650 mm. De bovenste wals kan
verwarmd worden tot 50ºC voor de beste resultaten met een grote range aan materialen. De Neolam 1650C is de perfecte keuze voor
signmakers, job printers en iedereen die aan koud lamineren de voorkeur geeft. De machine biedt een groot gebruiksgemak door een
traploos instelbare druk en snelheid. Kortom, een uitstekende performance voor een aantrekkelijke prijs. De Neolam 1650C is hiermee ideaal
voor de kleine tot middelgrote eindgebruiker.

Kenmerken Neolam 1650C
Prestaties/gebruiksgemak
1.650 mm werkbreedte en een breed scala aan media
Snelheid en druk geheel traploos instelbaar

Transportafmetingen
2.360 x 630 x 770 mm (b x d x h)
Transportgewicht
225 kg

Adequate productiviteit

Aansluitwaarden
Eenfase 230 V, 50 Hz

30 mm opening voor het verwerken van een grote range
plaatmateriaal

Max. Electriciteitsverbruik
1600 W

Verwarmbare bovenwals met traploos instelbare temperatuur
(tot 50ºC)

Kerndiameter
76,2 mm (3 inch)

Trekrol systeem voor het aanspannen van materiaal om een vlak
eindresultaat te bereiken

Maximale roldikte
Boven 200 mm
Onder 180 mm

Degelijke invoertafel voor het gemakkelijke laden van media
Speciale toets voor slakkengang
Geen speciale stroomvoorziening nodig voor plug & play
Optioneel: van rol naar rol lamineren (zie Opties)

Veiligheid
• Uitgebreid beveiligingssysteem met noodstop en optische
beveiliging
• CE gecertificeerd

Veiligheid
Ergonomisch control panel

Omgevingscondities

Zelftestende optische beveiliging tijdens het invoeren

• Temperatuur 16-35ºC

CE certificering

• Niet in direct zonlicht plaatsen
• Ideale luchtvochtigheid 70-90 %

Specificatie Neolam 1650C
Maximale werkbreedte
1.650 mm
Maximale snelheid
4 m/min
Maximale substraatdikte
30 mm
Walsdiameter
100 mm
Walstemperatuur
Een verwarmbare wals van 0-50 ºC
Afmetingen
1.990 x 590 x 1.260 mm (b x d x h)
Werkhoogte 915 mm
Netto gewicht
150 kg

• Vermijd een stoffige omgeving: de materialen trekken stof
aan en dit heeft effect op de outputkwaliteit
Opties
Front roll holder
Rolhouder aan de voorzijde van de machine, om de print
vanaf de rol direct te lamineren
Front roll holder friction
Rolhouder aan de voorzijde van de machine, om de print
vanaf de rol direct te lamineren met de mogelijkheid het
medium op de de juiste spanning te brengen
Electric rear take up
Elektrische opvangrol aan de achterzijde van de machine,
om het gelamineerde materiaal op te rollen

Neolt Neolam 1650M
De Neolam 1650M is een complete laminator voor breedtes tot 165 cm. Deze laminator heeft twee verwarmbare walsen tot 120ºC en is bij
uitstek geschikt voor bedrijven die beeldafwerking aan hun serviceaanbod willen toevoegen. De uitrusting van de machine is compleet.
U kunt er koud, warm en heet mee lamineren en encapsuleren. Beide walsen kunnen onafhakelijk van elkaar verwarmd worden tot de juiste
temperatuur. Voor het beste resultaat kan de Neolam 1650M gebruikt in combinatie met het uitgebreide koude, warme en
hete laminaten assortiment van Canon.

Kenmerken Neolam 1650M
1.650 mm werkbreedte en een breed scala aan media
Geschikt voor opplakken, lamineren en encapsuleren
Snelheid en druk geheel traploos instelbaar
Adequate productiviteit
Eenvoudig bedieningspaneel
30 mm opening voor het verwerken van een grote range
plaatmateriaal
Verwarmbare boven- en onderwals met traploos instelbare
temperatuur (tot 120ºC)
Walsen kunnen onafhankelijk van elkaar verwarmd worden
Trekrol systeem voor het aanspannen van materiaal om een
vlak eindresultaat te bereiken

Transportafmetingen
2.360 x 630 x 770 mm (b x d x h)
Netto gewicht
180 kg
Transportgewicht
280 kg
Aansluitwaarden
Eenfase 230 V, 50 Hz
Max. Electriciteitsverbruik
3000 W
Kerndiameter
76,2 mm (3 inch)
Maximale roldikte
Boven 200 mm
Onder 180 mm

Degelijke invoertafel voor het gemakkelijk laden van media
Speciale toets voor slakkengang

Veiligheid

Geen speciale stroomvoorziening nodig voor plug & play

Uitgebreid beveiligingssysteem met noodstop en optische
beveiliging

Optioneel: van rol naar rol lamineren (zie opties)
Veiligheid
Ergonomisch bedieningspaneel
Zelftestende optische beveiliging tijdens het invoeren
CE gecertificeerd
Specificatie Neolam 1650M
Maximale werkbreedte
1650 mm
Maximale snelheid
4 m/min
Maximale substraatdikte
30 mm
Walsdiameter
100 mm
Walstemperatuur
Twee verwarmbare walsen van 0-120 ºC
Afmetingen
1.990 x 590 x 1.260 mm (b x d x h)
Werkhoogte 915 mm

CE gecertificeerd
Omgevingscondities
Temperatuur 16-35 ºC
Niet in direct zonlicht plaatsen
Ideale luchtvochtigheid 70-90 %
Vermijd een stoffige omgeving: de materialen trekken stof
aan en dit heeft effect op de outputkwaliteit
Opties
Front roll holder
Rolhouder aan de voorzijde van de machine, om de print
vanaf de rol direct te lamineren
Front roll holder friction
Rolhouder aan de voorzijde van de machine, om de print
vanaf de rol direct te lamineren met de mogelijkheid het
medium op de de juiste spanning te brengen
Electric rear take up
Elektrische opvangrol aan de achterzijde van de machine,
om het gelamineerde materiaal op te rollen

Lamineren is beschermen en verbeteren

Neolt Neolam 1650H
De Neolam 1650H is een professionele laminator met twee verwarmbare walsen voor breedtes tot 165 cm. Deze machine blinkt uit in
degelijkheid en de vele extra’s en is daarmee ideaal voor de meest ervaren gebruiker. U bereikt de beste resultaten met de Neolam 1650H in
combinatie met het uitgebreide assortiment aan warm, heet en koud laminaat van Canon.

Kenmerken Neolam 1650H
1.650 mm werkbreedte en een breed scala aan media
Geschikt voor opplakken, lamineren en encapsuleren
40 mm walsopening voor verwerken van een breed scala
aan plaatmateriaal
Omhoog draaiende invoertafel voor gemakkelijk laden van
materialen
Verwarmbare boven- en onderwals met traploos instelbare
temperatuur (tot 120ºC)
Walsen kunnen onafhankelijk van elkaar verwarmd worden
Trekrol systeem voor het op de juiste spanning houden van
gelamineerde media voor vlakke finish
Adequate productiviteit
Automatische koelventilatoren voor efficiënt koelen van films en
het gelijkmatig laten verlopen van warm lamineren
Gemakkelijk te reinigen van siliconen gecoate walsen voorkomen
het vastplakken van media

Afmetingen
Breedte 2.100 mm
Diepte (incl. tafel) 780 mm
Hoogte (incl.stand) 1.270 mm
Werkhoogte 850 mm
Netto gewicht
500 kg
Transportafmetingen
Breedte 2.300 mm
Diepte 800 mm
Hoogte 1.560 mm
Transportgewicht
570 kg
Aansluitwaarden
Driefase 380 V, 50 Hz
Max. elektriciteitsverbruik
5000 W – 6000 W
Kerndiameter
76,2 mm (3 inch)

Zwenkbare wielen en stelvoeten om de machine op hoogte vast
te zetten

Maximale roldikte
Boven 200 mm
Onder 200 mm

Veiligheid

Veiligheid

Ergonomisch bedieningspaneel

Uitgebreid beveiligingssysteem met noodstop en optische
beveiliging

Noodstop knop en zelf controlerende optische sensors
Voetschakelaar voor handvrije bediening en precieze media
subtraat invoer
CE gecertificeerd

CE gecertificeerd
Omgevingscondities
Temperatuur 16-35 ºC

Specificatie Neolam 1650H

Niet in direct zonlicht plaatsen

Maximale werkbreedte
1.650 mm

Ideale luchtvochtigheid 70-90 %

Maximale snelheid
4 m/min
Maximale substraatdikte
40 mm
Walsdiameter
130 mm
Walstemperatuur
Twee verwarmbare walsen van 0-120 ºC

Vermijd een stoffige omgeving: de materialen trekken stof aan en
dit heeft effect op de outputkwaliteit

Specificaties

Neolt CS1650C
Een ideale koude laminator
voor breedtes tot 165 cm

Neolt CS1650M
De complete warme en koude laminator
voor eenprofessionele start

Neolt CS1650H
De keuze van de professional
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Neolt CS1650C
Koud (tot 40 °C)

Warm (85-95 °C)

Heet (100-110°C)

Opplakken

Ja

Nee

Nee

Lamineren

Ja

Nee

Nee

Incapsuleren

Ja*

Nee

Nee

* Alleen mogelijk met 1650 elektrische opvang rol achterzijde

Neolt CS1650M
Koud (tot 40 °C)

Warm (85-95 °C)

Heet (100-110°C)

Opplakken

Ja

Ja

Ja

Lamineren

Ja

Ja

Ja

Incapsuleren

Ja

Ja

Ja

Koud (tot 40 °C)

Warm (85-95 °C)

Heet (100-110°C)

Opplakken

Ja

Nee

Nee

Lamineren

Ja

Nee

Nee

Incapsuleren

Ja*

Nee

Nee

* Alleen mogelijk met 1650 elektrische opvang rol achterzijde

Neolt CS1650H

* Alleen mogelijk met 1650 elektrische opvang rol achterzijde
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