
Atlantic

Esta é a nova geração de laminadoras Atlantic com performances imbatíveis, sem desperdício de 
material, possibilitando grande variedade de aplicações. O novo sistema de autobloqueio ainda 
mais leve permite poupar tempo ao trocar de filme. Não são necessárias ferramentas e os rolos 
deste equipamento podem ser usados em qualquer posição e em ambas as direcções. Tempera-
tura ajustável de 30 até 140ºC.

Laminadoras a quente

 

+6m/min Eléctrico 120ºC 1 Rolo

120°cold
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Especificações
Modelo Atlantic 1650

Largura máx. trabalho  1710 mm (67'')

Largura máx. laminação  1650 mm (64'')

Comprimento do rolo 100 m (diâmetro máx. 230 mm) 

Diâmetro dos rolos de aquecimento 120 mm  

Espessura máxima da película 320 microns / side (13 mil)

Espessura máxima da impressão + placa 50 mm 

Temperaturas ajustáveis dos rolos  Sim, de 20° até 140°C (68°F até 285°F)

Amostra digital da temperatura Sim

Eixo superior e inferior de enrolamento Sim

Número de eixos entregues c/ máquina 4

Velocidade máxima metros/min - (ft/min) 3 - (10)

Operação inversa Sim

Pedal de controlo motor  Sim  

Botão de emergência

 

2

Carrinho em rodízios de travamento automático Sim

Sistema eléctrico de rebobinar Incluído  

Poder do motor

 

100 W

Poder de aquecimento 3400 W

Voltagem

 

230V / 50-60Hz monofásico

Amperagem 16 amps

Tamanho da máquina no carrinho L 206 x D 82 x H 153 cm 

Peso da máquina 

 

300 Kg

Tamanho em embalagem L 213 x D 93 x H 170 cm

Peso em embalagem  370 Kg

A ATLANTIC 1650 é um sistema profissional e económico de laminação. Ideal para quem procura uma grande gama 
de serviços de laminação com o máximo rendimento e rentabilidade.

- Laminação
- Encapsulação
- Adesivo
- Montagem
- Laminação num lado e adesivo no outro numa passagem

A bandeja de alimentação rotativa facilita o carregamento fácil de rolos de película. Conectada a um dispositivo de 
segurança instalado na máquina, fornece a máxima segurança ao carregar.


