”RollsRoller giver adgang til en helt ny
produktionsmetode. RollsRoller er den
nemmeste måde at montere selvklæbende folie, digitale print og
laminater på enhver overflade.”

Ny produktionsmetode
RollsRolleren giver adgang til en helt ny og patentbeskyttet produktionsmetode. Med RollsRoller kan man montere selvklæbende folie og digitale print på alle former for overflader. RollsRoller
forøger produktionskapaciteten og reducerer produktionsomkostningerne pga. store tidsbesparelser.

”Reducer produktionsomkostningerne, forhøj kapaciteten
og nyd fordelene ved de
store tidsbesparelser!”

Effektivitet
RollsRolleren er den nemmeste og mest økonomiske måde at montere selvklæbende folier, applikationstape og laminater. Én person kan let og
effektivt montere og laminere.
Flexibilitet
RollsRolleren laminerer plottertekst og digitale
print. Den kan montere på plader, vejskilte, akryl,
PVC, etc. RollsRoller arbejder med automatisk
højdejustering til montering på materialer på op til
60 mm tykkelse.
Kvalitet
RollsRolleren er fremstillet til tørlaminering og
sikrer resultater uden folder eller luftbobler. Pga.
det pneumatiske tryk fra valsen sikres den præcise placering af den folie, der skal monteres.
Præcision er garanteret ved den manuelle føring
af valsen.

”Med den simple betjening
og de fremragende resultater
er RollsRoller et must for alle
skiltemagere og digitale
printhuse.”

Designet efter dine behov
RollsRoller Flatbed Laminator fås i flere størrelser. Den kan også specialbygges efter behov.

Laminer fra rulle til medie

Monter mediet på materialet

Brug aflægningshylderne ved
montering på flexible materialer

RollsRoller laminatoren kræver 240V tilslutning samt trykluft.
Som option kan støjsvag 45 db kompressor leveres.
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Anvendelse
Monter application tape på den selvklæbende folie

1

Hvis man arbejder med application tape,
gøres følgende:
-

Hæng en rulle application tape op og
træk den rundt om valsen.

-

Sænk valsen vha. kontakten til pneumatisk lufttryk, indtil valsen rører bordet.

-

Nu kan man rulle valsen med application tape over det materiale, der skal
monteres.

-

Anbring det materiale, der skal lamineres, på bordet. Anbring derefter det
print eller lign., der skal lamineres på
materialet, på den ønskede position
(selvklæbende folie øverst).

-

Kør valsen ind til midten af det printede
medie sænk den for at fastholde mediet
på underlaget.

Anbring det materiale, der skal lamineres

2

Overførsel af selvklæbende folie til underlaget
- Fold halvdelen af folien over valsen.

3

-

4

5

Skær derefter bagpapiret ca. 10 cm
foran valsen og bøj ind under som vist
på billedet. Dermed undgår man, at
snavs fra papiret kommer op på det
materiale, der skal lamineres.

- Rul nu printet på det materiale, det skal
påføres.
- Valsen hæves, overdelen med valsen
køres til midten at printet og samme forløb gentages i den anden retning.
- Hvis man anvender application tape,
trækkes den af, før valsen løsnes.

Generelt

6

-

Under bordet er der aflægningsmuligheder til folie, værktøj, etc.

-

Hvis man vil laminere, men ikke tage
bagpapiret af manuelt, kan man anbringe folierullen på overdelen med valsen,
og klæbe papiret på bordet. Så trækkes
papiret alene af.

240 V

9 x 40 W
lysstofrør

6 x 40 W
lysstofrør

240 V

60 mm

60 mm

10 mm glas
+ 5 mm Rianyl

10 mm glas
+ 5 mm Rianyl

240 V

6 x 40 W + 3 x 65 W
lysstofrør

60 mm

10 mm glas
+ 5 mm Rianyl

3600 x 1630 mm

920 mm

1700 mm

4000 mm

RollsRoller
400/170

Vi tager forbehold for ændringer samt trykfejl.

* Bemærk: 280/145 fås også uden lys og med MDF-plade i stedet for glasplade (pris ex. moms kr. 81.375,-)

Strømforsyning

Belysning

Højdejustering

Bordets overflade

920 mm

3600 x 1400 mm

920 mm

Højde

1450 mm

4000 mm

RollsRoller
400/150

2500 x 1400 mm

1450 mm

Bredde

Arbejdsområde

2800 mm

Længde

RollsRoller
280/145*

240 V

16 x 40 W
lysstofrør

60 mm

10 mm glas
+ 5 mm Rianyl

5000 x 1630 mm

920 mm

1700 mm

5400 mm

RollsRoller
540/170

240 V

20 x 40 W
lysstofrør

60 mm

10 mm glas
+ 5 mm Rianyl

5000 x 2050 mm

920 mm

2200 mm

5400 mm

RollsRoller
540/220

240 V

8 x 40 W + 8 x 65 W
lysstofrør

60 mm

10 mm glas
+ 5 mm Rianyl

5650 x 1630 mm

920 mm

1700 mm

6050 mm

RollsRoller
605/170

240 V

32 x 40 W
lysstofrør

60 mm

10 mm glas
+ 5 mm Rianyl

10400 x 1630 mm

920 mm

1700 mm

10800 mm

RollsRoller
1080/170

