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 FOLIANT Gulliver 520A ref.č. 2108 E          

Automatický rolový laminovací stroj 

 

Automatický rolový laminovací stroj FOLIANT Gulliver 520A  je určený pro jednostrannou laminaci 
polypropylénovou laminovací fólií v roli do maximální šířky 520 mm. 

Představuje ideální volbu pro profesionální laminaci v malých ofsetových i digitálních tiskárnách.  

Maximální formát laminovaného dokumentu je B2 +, maximální rychlost laminace je až 15 metrů / min. 

Stroj je vybavený automatickým separátorem archů, který spolehlivě oddělí jednotlivé polaminované archy. 

Hlavními rysy jsou snadná obsluha a vysoká variabilita. 

 

• Rok výroby: 2005 

• Stav: velmi dobrý, plně funkční, připravený k okamžitému použití 

• Maximální formát laminovaného dokumentu: 520x740mm 

• Minimální formát laminovaného dokumentu: 300x250mm 

• Vybavení: 
o Automatický stohový nakladač 
o Automatický separátor polaminovaných archů 

o Stavitelný vykládací stůl 
 

 
 
 
Jak to funguje:                                              

 
Obsluha dle typu a formátu laminovaného dokumentu nastaví teplotu, rychlost laminace a přítlak. 

Vloží do stojanu roli laminovací fólie, nastaví mikroperforaci a zavede laminovací fólii mezi laminovací válce. 

Poté nastaví automatický separátor a spustí nahřívání válců. 

Po dosažení provozní teploty spustí chod laminovacích válců, automatický nakladač začne postupně nakládat 
jednotlivé archy na unášecí pásy, které dopraví laminovaný dokument mezi laminovací válce. 

Po zalaminování jsou jednotlivé archy odděleny od sebe automatickým separátorem archů a uloženy na 
vykládací stůl. 
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Technická specifikace:                                              

 
• Maximální formát laminovaného dokumentu: 520x740mm 

• Minimální formát laminovaného dokumentu: 300x250mm  

• Způsob nakládání archů: automatický stohový nakladač 350mm 

• Přítlak hlavních válců: hydraulický 

• Způsob separace archů: automatický 

• Vestavěný kompresor Becker – rozfuk / podtlak 

• Tloušťka papíru: 115-350g/m2 

• Ovládání řídícím panelem 

• Maximální rychlost laminace: 15m/min. 

• Maximální výkon: 1300 archů B2 / hod. 

• Plynule nastavitelná teplota laminace v rozmezí 80 až 140 °C 

• Čas zahřátí: do 5min. 

• Laminovací fólie – Polypropylén, tloušťka 24-31mic., návin do 3.000m 

• Síťové napájení: 230V /50Hz 

• Příkon: 3,45kW 

• Rozměry: ( VxŠxH ): 1.580 x 100 x 3.500mm  

• Hmotnost: 350 kg 
 
 
 
 
 

mailto:info@bindemat.cz

