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GRAPHICMASTER CR-64
GROOTFORMAAT LAMINEERSYSTEEM

• Gebaseerd op nieuwe, innovatieve technologie en ontworpen 
   voor de professionele grafische industrie
• De machine combineert de beste lamineerkwaliteit met een
   eenvoudige bediening. 
• Bi-directionele doorvoer zorgt voor het snel en eenvoudig
   switchen tussen warm- en koudlamineren zonder rollen
   af te laten koelen



Specificaties

Duplo is een handelsmerk van de Duplo Corporation. Duplo 
voert een beleid van continue verbetering en behoudt zich 
het recht voor de bovenstaande specificatie te wijzigen 
zonder voorafgaande kennisgeving

Productiesnelheden zijn gebaseerd op optimale 
bedrijfsomstandigheden en kunnen variëren afhankelijk 
van de voorraad en de omgevingsomstandigheden. 
Als onderdeel van het voortdurende programma 
voor productverbetering kunnen specificaties zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Lamineersnelheid Tot 6 m/min

Lamineerbreedte 1.600 mm

Lamineerfilms 25~250 micr.

Papierdikten 80~500 g/m2

Max. mounting dikte 25 mm

Stroomaansluiting en 
verbruik

380~400 V, 3-fasen, 50/60 Hz, 
8.000 W, 18 A

Opwarmtijd 25 minuten 

Verwarmingssysteem Infrarood verwarmde hotrollers

Werktemperatuur Max. 150 0C

Snelheidscontrole Jog Dial

Temperatuurcontrole Jog Dial

Rolkern 3” Autogrip

Koelsysteem Ventilator

Afmetingen (BxLxH) 2.130x1.205x1.550 mm

Hoofdmotor DC Geared motor

Rewinder motor Gelinked aan de hoofdmotor

De GMP GraphicMaster CR-64 is gebaseerd op nieuwe, 
innovatieve technologie en is ontworpen voor de profes-
sionele grafische industrie. De machine combineert de 
beste lamineerkwaliteit met een eenvoudige bediening. 
Bi-directionele doorvoer zorgt voor het snel en eenvoudig 
switchen tussen warm- en koudlamineren zonder rollen 
af te laten koelen. Het systeem werkt o.m. met een voet-
pedaal.

Eigenschappen
• Rollamineermachine met de beste betrouwbaarheid en duurzaamheid
• Pneumatische roldrukcontrole
• Krachtige koppeling met 3 remblokken en een breed verstelbereik van de 
   koppeling voor een continu perfect lamineerresultaat
• Uitgebreide transportmogelijkheden, 1 Unwider / 2 rewinders voor het
   bovenste deel, 3 unwinders / 1 rewinder voor het onderste deel
• Ideale roll-to-roll laminator met tijdens het lamineren verstelbare roldruk
• Swing-out rollen-as voor eenvoudig wisselen van lamineerfolie
• Wegklapbare invoertafel voor makkelijk invoeren van lamineerfolie en 
   onderhoud
• Hoge productiviteit met een maximale lamineersnelheid van 6 m/min
• Hendel voor afstelling van de opening tussen de aandrukrollen 
• Bediening van de voorrollen en koppeling is geïnstalleerd bij de achterrol
• Trekkracht kan worden afgesteld voor verschillende media
• Eenvoudig in gebruik
• Door gebruik te maken van de voetschakelaar, is aan beide zijden van de 
   machine een comfortabele bediening mogelijk 
• En bij gebruik van de voetschakelaar verbruikt de DC-hoofdmotor alleen het  
   lagere voltage om de machine te beschermen tegen mogelijke schade door 
   problemen op het circuit
• Zwaar uitgevoerd machineframe met zijkast waardoor  de rollen in elke 
   lamineersituatie vrij zijn van vervorming 
• Uitgevoerd met een krachtige DC hoofdmotor
• Hoge duurzaamheid met standaard elektrische voeding 
• Lange levensduur van de lamineerrollen 
• Perfecte invoer in twee richtingen voor het snel wisselen van heet- naar 
   koud-lamineren, zonder afkoelen
• Roldiameters voor en achter zijn gelijk
• Gemakkelijk rangschikken en laden van folie met nieuwe combi-kernadapters


