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LAMIDESK EASY/EASY SHIFT
LAMINATOR STOŁOWY



Aplikator / laminator stołowy LAMIDESK jest 
urządzeniem przeznaczonym do aplikacji fo-
lii oraz laminowania materiałów elastycznych 
i płyt. Urządzenie produkowane jest z najwyższej 
jakości materiałów w europejskiej fabryce produ-
centa. 
 
Aplikator dostępny jest w wersji manualnej (Easy) 
oraz napędzanej silnikiem (Easy Shift). Każ-
da wersja może zostać wyposażona w wałek 
laminujący na zimno lub na ciepło z maksymalną 
temperaturą roboczą na poziomie 60oC. Dodat-
kowym atutem jest fakt, iż  urządzenie dostępne 
jest w wielu rozmiarach stołów roboczych.

Łatwa w obsłudze,
intuicyjna obsługa
aplikatora

Włącznik nożny ułatwia 
pracę operatora

Przełączniki są dostępne 
na każdej krawędzi
stołu aplikującego
oraz na panelu głównym

Lamidesk Easy / Easy Shift

Lamidesk Easy Lamidesk Easy Shift

Wersja napędzana silnikiem

Wielkość stołu roboczego 300x160, 300x210, 400x160,  
400x210, 500x160 cm

Zakres temperatur pokojowa - do 65oC

Wysokość stołu roboczego regulowana od 85 do 100 cm

Wysokość uniesienia wałka 70 mm, opcjonalnie do 300 mm

Moduł grzewczy promiennik podczerwieni

Rodzaj laminacji jednostronna aplikacja i laminacja 
na media elastyczne i sztywne

Typ docisku pneumatyczny,  
regulowany od 2-6 Bar

Ilość podajników na media 1

Wyposażenie dodatkowe
podświetlenie stołu LED,  

podgrzewanie wałka aplikującego 
hydraulicznie podnoszenie stołu

Wersja z napędem manualnym

Wielkość stołu roboczego 300x160, 300x210, 400x160,  
400x210, 500x160 cm

Zakres temperatur pokojowa - do 65oC

Wysokość stołu roboczego regulowana od 85 do 100 cm

Wysokość uniesienia wałka 70 mm, opcjonalnie do 300 mm

Moduł grzewczy promiennik podczerwieni

Rodzaj laminacji jednostronna aplikacja i laminacja 
na media elastyczne i sztywne

Typ docisku pneumatyczny,  
regulowany od 2-6 Bar

Ilość podajników na media 1

Wyposażenie dodatkowe
podświetlenie stołu LED,  

podgrzewanie wałka aplikującego 
hydraulicznie podnoszenie stołu



•Posuw bramy napędzany silnikiem - ułatwia i przyspiesza pracę (dotyczy wersji Easy Shift)

•Pracuj mądrze, nie ciężko - funkcjonalność i intuicyjna obsługa

•Szklana powierzchnia stołu - dotyczy również największych modeli

•Opcjonalne podświetlenie stołu lampami LED - niskie zużycie energii elektrycznej oraz jasne 
    i równomierne światło

•Opcjonalny podgrzewany wałek laminujący znacząco ułatwia laminowanie oraz poprawia        
     efekt wizualny gotowego produktu

•Max. wysokość uniesienia wałka - 70 mm, opcjonalnie do 300 mm

•Rama spawana z profili aluminiowych - ekstremalnie stabilna i trwała

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

Główne cechy laminatora

Pobór energii

Modele manualne 100 W napięcie jednorazowe 240 V

300/160 Easy shift 250 W LED + 456 W

podgrzewający 
wałek 

laminujący

+1500 W

300/210 Easy shift 250 W LED + 547 W +1500 W

400/160 Easy shift 250 W LED + 571 W +1500 W

400/210 Easy shift 250 W LED + 686 W +1500 W

500/160 Easy shift 250 W LED + 686 W +1500 W




