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ECOROLL EXPERT PRO 2.0
LAMINATOR ROLOWY



Ecoroll EXPERT PRO 2.0 to druga generacja 
profesjonalnych laminatorów rolowych przezna-
czony do zabezpieczania oraz uszlachetniania 
wydruków wielkoformatowych. Urządzenie, 
podobnie jak  w przypadku pierwszej genera-
cji, charakteryzuje się przemyślaną konstrukcją  
i dobrą jakością wykonania. Możliwość wyboru 
temperatury roboczej w zakresie od temperatury 
pokojowej do 60oC, w połączeniu z pneuma-
tycznym systemem podnoszenia wałka laminują-
cego sprawia, iż laminator znajdzie zastosowa-
nie zarówno w małych firmach produkcyjnych, 
jak również w każdej agencji reklamowej.

Nowa generacja laminatorów została  
wyposażona w mocniejszy silnik (120 W),  
który gwarantuje stabilność działania oraz 
możliwość pracy przy wyższych prędkościach.  
Na podkreślenie zasługuje fakt, że urządzenie 
wyposażono w specjalny rodzaj podajnika, 
który umożliwia pracę  z laminatami bezpod-
kładowymi. Zwiększono również max. wyso-
kość unoszenia wałka laminującego do 35 mm, 
co zaowocowało możliwością laminacji grub-
szych mediów.

• Prosta w obsłudze konstrukcja gwarantująca wysoką efektywność
• Atrakcyjny koszt zakupu przy zachowaniu dobrej jakości urządzenia
• Możliwość jednostronnego laminowania przy max. temperaturze 60oC
• Pneumatyczne podnoszenie wałka laminującego
• Cyfrowe sterowanie temperaturą z regulacją co 1oC
• System odpowiadający za naciąg i redukcję marszczenia mediów
• Aluminiowy stół podawczy
• Włącznik nożny
• Dwa awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa + optyczna bariera bezpieczeństwa
• Stacyjka rozruchowa z kluczykiem + przycisk restartu laminatora
• Moduł grzewczy: promiennik podczerwieni
• Moc silnika: 120 W
• Zasilanie: U= ~230V (+ / - 10%) I < 15A
• Kompresor w zestawie*

* do pracy laminatora niezbędny jest kompresor (dostarczany w zestawie).

Stosując laminator Ecoroll EXPERT PRO 2.0 wraz  
z laminatami firmy Decal lub Drytac, będącymi  
w ofercie firmy API.PL, można ochronić wydruki 
przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocią, 
wpływem promieniowania UV oraz nadać im 
niepowtarzalny wygląd.

Ecoroll EXPERT PRO 2.0 Główne cechy laminatora

Max. szerokość  laminowania 1620 mm

Średnica wałków laminujących 130 mm

Prędkość  laminowania 0-7 m/min.

Certyfikat CE

Czas rozgrzewania 10-15 minut

Max. temperatura laminowania 60o C

Max. średnica rolek z materiałem 165 mm

Max. grubość materiału 35 mm

Pneumatyczne  podnoszenie wałka laminującego

Możliwość  zastosowania  laminatów  bezpodkładowych

Sprawdź również 
szeroką ofertę mediów 
do druku oraz wysokiej 
jakości laminaty firmy 
Decal i Drytac




