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Flexilam S165 – když je laminace hračkou
 Nejnovější laminátor Flexilam je konstruován jako vysoce 

 profesionální zařízení a jeho parametry převyšují s velkou 

 rezervou laminátory všech konkurenčních výrobců.

Pracovní šířka 165 cm a 180 cm maximální šířka pro průchod materiálu

Špičkové profesionální válce o vlastní hmotnosti 150 kg

Vysoký, pneumaticky řízený přítlak až 600 kg

Plně elektronické ovládání z obou stran laminátoru

Roll-to-roll systém nejvyšší třídy pro laminaci dlouhých návinů

Nejlepší poměr cena/výkon, levný servis, instalace zdarma

www.hsw.cz

Laminátor nejvyšší třídy za dostupnou cenu
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Hlavní charakteristiky laminátoru Flexilam S165

1. Vyšší pracovní šířka – nový laminátor je uzpůsoben pro laminaci rolí o šířce až 165 cm, maximální šířka průchodu 
materiálu pod válci je však ještě vyšší, protože rozteč mezi bočními deskami stojanu je celých 180 cm. To umožní 
bezproblémovou laminaci 160cm rolí, což je u běžných 160cm laminátorů velmi obtížné.

2. Pneumatický přítlak – řešení převzaté z laminátorů nejvyšších tříd. Přítlak může být díky tomu velmi vysoký a je 
schopen se automaticky přizpůsobit síle média. Je tedy v celém rozsahu pracovní výšky 0–40 mm konstantní. Velikost tlaku 
je plynule nastavitelná v rozsahu 0–4 bar resp. 0–450 kg, což odpovídá strojům nejvyšší kategorie, je ji však možné zvýšit až 
na 6 bar resp. 600 kg.

3. Vysoce kvalitní válce – díky vysokým tlakům jsou třeba velmi odolné válce. Flexilam používá zesílené válce (hmotnost 
150 kg!) s antiadhesivním povrchem a přesnou geometrií. Povrch válců je zesílený pro snadnou a levnou opravu při jejich 
eventuálním poškození (možné jen při chybné obsluze).

4. Plně elektronické ovládání – ovládání je možné z obou stran stroje. Jeho plně elektronické řízení snižuje fyzické 
nároky na obsluhu. Nastavení číselné hodnoty platí pro všechny tloušťky médií či desek. 

5. Snadné zakládání laminace – uzpůsobená konstrukce a vyjímatelné stoly umožní jednočlené obsluze rychlejší 
zavedení laminace než na kterémkoliv jiném stroji.

6. Špičkový Roll-to-roll systém – dokonalé zpracování vedení a brždění laminovaného materiálu i laminace zajistí 
100% přesnost při laminaci i těch nejdelších (50 a více metrů) tisků. I při nepřesném (křivém) založení tisku konstrukce 
laminátoru chybu automaticky dorovnává.

7. Oboustranná laminace – zavedení materiálu pro oboustrannou laminaci či laminaci a potahování oboustrannou fólií 
v jednom průchodu je jednoduché a ergonomické. 

8. Tepelná asistence – pro lepší aktivaci lepidla je horní válec vybaven vyhříváním. Teplotu lze plynule nastavit v rozmezí 
0–80 °C, v úpravě pro horkou laminaci potom 0–130 °C. Laminátor teplotu měří bezkontaktně.

9. Inteligentní ochranná optická čidla – nad bezpečností bdí inteligentní optická čidla z obou stran válců. Čidla se 
zapínají a vypínají podle směru pohybu válců a mají ochranu proti vypínání při krátkodobém přerušení. V případě potřeby 
se dají jednoduše (elektronicky) odpojit i zapojit. 
 
10. Specialista na UV výtisky – kombinace vhodné laminace, automatického pneumatického přítlaku a tepelné 
asistence dovoluje rychle a kvalitně laminovat i výtisky z UV strojů, které jsou jinak díky svému jemně strukturovanému 
povrchu velmi náchylné k silveringu.

11. Doplňkové příslušenství – součástí stroje mohou být i další doplňky, jako je například měření délky spotřebované 
laminace. To zajistí, aby při laminaci dlouhých návinů nedošla fólie v průběhu práce.

12. Servis – stroj je maximálně uzpůsoben pro jednoduchý servis. Například válce jsou demontovatelné v místě instalace 
a není třeba převážet celý laminátor. Cena servisu je přibližně poloviční ve srovnání se servisem konkurenčních strojů stejné 
kategorie. Nízké jsou i ceny náhradních dílů. To vše umožňuje bezproblémový provoz po dobu 10 a více let.

13. Nízká cena – ve srovnání s laminátory podobné kategorie je cena Flexilamu S165 nižší o stovky tisíc korun. V dané 
oblasti se tedy jedná o absolutně nejvýhodnější poměr cena/výkon.  


