
Rolový laminátor

IGM Easyfoil 390B 

Rolový laminátor IGM Easyfoil 390B s olejovým výhřevem topného válce, dopravními pásy              
a automatickým odvíječem pro aplikaci tonerové efektové fólie.
Řada profesionálních laminátorů Easyfoil je určena pro archovou laminaci a aplikaci tonerových 
efektových fólií v digitálních i ofsetových tiskových provozech.

Easyfoil 390B  je jediným strojem ve své třídě, který je vybaven velkým chromovaným topným válcem se 
systémem ohřevu Smart Trax.
Smart Trax je inteligentní elektrický topný systém, kterému pomáhá olej umístěný v topném válci.           
Tím se kompenzují teplotní špičky způsobené zapnutím elektrických ohřívačů a zároveň se tak zabraňuje 
rychlému ochlazení válce během provozu. Systém Smart Trax zajišťuje stabilní proces laminace 
i při laminaci náročných digitálních tiskových výstupů.
Zařízení EasyFoil je vybaveno automatickým odvíječem, který umožňuje aplikaci tonerové efektové fólie. 



Laminovací šířka / mm 

Laminovací rychlost / cm/min 

Tloušťka laminovací fólie / mic 

Regulace teploty /rychlosti
Zpětný chod 

Rovnací lišta pro jednostrannou laminaci
Typ výhřevu 

Doba náběhu do pracovního stavu / min 

Laminace za studena 

Příkon / W 

Jmenovité napětí / V / Hz 

Rozměry š x v x h / mm 

Hmotnost / kg 

370 

50 - 1300
22 - 250

Ano / Ano
Ano

Ano

olejový se dvěma elektrickými topnými tělesy 

8

Ne
2000

230  /  50/60

770 x 1114 x 640

75

Pro snadné a přesné nakládání archů je stroj je vybaven dlouhým nakládacím stolem s dopravními pásy.

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 2/2023.

Klíčové vlastnosti:
• Inteligentní topný systém Smart Trax - stabilní, rychlý výhřev topného válce olejem
• Největší chromovaný topný válec a silikonový přítlačný válec ve své třídě
• Ruční nakládání - prodloužený stůl s dopravními pásy
• Automatický odvíječ pro aplikaci tonerové efektové fólie
• Mechanismus pro eliminaci kroucení při jednostranné laminaci
• Digitální ovládací panel
• Jednostranná i oboustranná laminace
• Regulace rychlosti a teploty laminace
• Podélná perforace laminovacího filmu
• Zpětný chod
• Kompaktní design a malé rozměry včetně mobilního podstavce
• Kapacita horního držáku laminovacího filmu - délka návinu až do 3000 m
• Nosiče filmů s dutinkou 25 mm a 75 mm

Technická data:

Maximální teplota / °C 130

Průměr dutinky filmu 25 a 75 mm
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