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GMP Podmaster 
IDH54 Quatro Slit

 
Enkelzijdig lamineersysteem 

met Zilver Halide Photo-embossing

• Volautomatische hoogvolume enkelzijdige (POD-) laminator
• Voor high gloss lamineren en photo-embossing
• Hoge productiviteit door streamfeeder



GMP Podmaster 
IDH54 Quatro Slit
 
In-line en Off-line laminator, 
betrouwbare oplossing voor grote prestaties

Kenmerken:
• Alle bedieningselementen zijn geplaatst aan de
   voorzijde voor gebruikscomfort en eenvoudige afstelling:
 - Stapelen van de verwerkte vellen, plaatsen van de folierollen,
     lamineren, foto-embossing, ontkrullen, snijden, regeling van de roldruk,
     filmspanningscontrole, foliepositie aanpassen, draaibaar bedieningspaneel.
• Om de positie van het papier in lijn te plaatsen met de lamineerfilm kan de film lateraal uitgelijnd worden.
• Een groot beeldscherm zorgt voor betere zichtbaarheid en eenvoudiger bediening.
• Wanneer een stream feeder wordt geïnstalleerd en een super hogedruk cilinder wordt gebruikt, kunnen nog grotere
   oplages verwerkt worden.

• Vellen-invoer
• Zilver Halide-vervangingssysteem

Toepassingen:
•Posters, popup-screens, menukaarten
• Boekcovers
• Fotoalbum-omslagen & binnenpagina’s
• Lagen met foto-embossing
• Kado- en wenskaarten
• Lamineren van visitekaartjes met spotsleeking
• Anti-namaak lamineren
• Beveiliging van kadobonnen
• Labels
• Lamineren voor de beveiliging van creditcards

GMP SMART CUTTER-540 (Optie)
Ultra-hoogvolume auto-snijsysteem 
• Max. snijbreedte 540mm
• Min. snijlengte 150mm
• Afmetingen (BxlxH) 1.400 x 970 x 1.050 mm
• Stroomaansluiting : AC 220 ~ 240V, 50/60Hz



 

Kenmerken:
• Alle bedieningselementen zijn geplaatst aan de
   voorzijde voor gebruikscomfort en eenvoudige afstelling:
 - Stapelen van de verwerkte vellen, plaatsen van de folierollen,
     lamineren, foto-embossing, ontkrullen, snijden, regeling van de roldruk,
     filmspanningscontrole, foliepositie aanpassen, draaibaar bedieningspaneel.
• Om de positie van het papier in lijn te plaatsen met de lamineerfilm kan de film lateraal uitgelijnd worden.
• Een groot beeldscherm zorgt voor betere zichtbaarheid en eenvoudiger bediening.
• Wanneer een stream feeder wordt geïnstalleerd en een super hogedruk cilinder wordt gebruikt, kunnen nog grotere
   oplages verwerkt worden.

Automatische papierinvoer   Splitter-systeem    Embossing rollen voor foto-matting

Touchscreen                      Onderste rol eenvoudig bereikbaar          Roldruk en positie-instellen

Triltafel (Optie) Podmaster 54-series
Stoot automatisch de afgewerkte vellen aan om
makkelijker op een pallet te laden. 

Model   Jogging Table-700
Uitvoerhoogte  130 mm
Afmetingen (B x L xH) 795 x 820 x 410~545 mm 
Stroomaansluiting AC 220V/60Hz 

Auto Stacker ST50 (Optie)
Automatisch stapelen van de afgewerkte vellen
om makkelijker op een pakket te laden
 
Model   ST-50 
Uitvoerhoogte  500 mm
Afmetingen (B x Lx H) 830 x 1.190 x 950~545 mm 
Stroomaansluiting AC 220~240V/50~60Hz 

Auto Stacker ST80 (Optie)
Automatisch stapelen van de afgewerkte vellen
om makkelijker op een pakket te laden

Model   ST-80 
Uitvoerhoogte  750 mm
Afmetingen (B x Lx H) 1.420 x 1.250 x 1.230 mm 
Stroomaansluiting AC 220~240V/50~60Hz
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GMP is producent van een breed programma 
lamineersystemen en lamineersupplies en levert deze binnen 
een wereldwijd distributienetwerk. 
GMP is een belangrijke pionier op het gebied 
van ontwikkeling van hightech lamineer- en 
plastificeertechnieken. De markt voor enkelzijdig 
lamineren is explosief gegroeid. De toepassingen zijn legio; 
boekomslagen, visitekaartjes, verpakkingen, etc. GMP heeft 
hiervoor een innovatieve machinelijn ontwikkeld.
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Specificaties

GMP behoudt zich het recht voor om specificaties 
te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving

Afmetingen in mm 914 (B) x 2.075 (L) x 1.310 (H) mm

Lamineersnelheid 30 m/min.

Max. papierformaat 540 x 740 mm

Lamineerfilms Enkelzijdig: Polynex, Perfex, Nylonex
Sleeking: Glans, mat, Hologram, Metallic

Substraat dikten 120~350 g/m2

Diameter 1e set rollen Boven: ø 163 mm
Onder: ø 150 mm

Diameter achterrollen  ø 80 mm

Stroom aansluiting & 
verbruik

AC 380-400 V, 3-fasen 50/60Hz, 20 kW/31 A

Opwarmtijd 10 minuten

Verwarmingstechniek Hybride infrarood-verwarming

Lamineertemperatuur Max. 150 0C

Temperatuur- & 
snelheidsinstellingen

Touch panel

Druk controle Pneumatische cilinder

Rolkern 77 mm/3”

GMP Podmaster IDH54 
Quatro Slit


