HSW Signall a Neschen, tradiční výrobce špičkových laminátorů Vám přinášejí cenovou
akci na všechny modely laminátorů o šířce 165 cm.

Neschen EcoLam 1650
I základní velkoformátový model využívá velmi kvalitní válce s šířkou 165 cm. Jako jediný
používá standardní mechanické spouštění válců (ostatní stroje jsou pneumatické).
Původní cena:		
149 500 Kč		
Akční cena:		
119 500 Kč

Neschen ColdLam 1650
Plně vybavený pneumatický model s vyhříváním do 70 °C. Dosahuje vysoké přesnosti
a opakovatelnosti i při laminaci dlouhých návinů. Je určen pro firmy s požadavkem na špičkový
produkční laminátor se snadnou obsluhou a dostupnou cenou.
• vyhřívání do 70 °C
Původní cena:		
254 900 Kč		
Akční cena:		
189 000 Kč
• typ TH, vyhřívání do 160 °C, demo
Původní cena:
284 900Kč		
Akční cena: 		
199 000 Kč

Neschen HotLam 1650
Vysoce produktivní a odolný laminátor. Má vyšší teploty vyhřívání (160 °C), vysokou reálnou
rychlost laminace (12 m/min.), více podávacích tyčí, funkcí a ještě robustnější konstrukci
s možností dalšího zvýšení tlaku válců. Jde tedy o vysoce nadstandartní model.
• vyhřívání do 160 °C
Původní cena:		
370 500 Kč 		
Akční cena:		
292 500 Kč

Neschen HotLam 1650 DoubleH
Speciální, bezmála tunu vážící model se čtyřmi laminovacími válci pro velmi náročné nasazení,
maximálně produkční nebo průmyslové aplikace. Pro dosažení vysoké univerzálnosti využívá
například odlišné tvrdosti pogumování válců, výhodou je okamžitý přechod z teplé laminace
na studenou bez čekání na chladnutí válců.
• čtyři válce z toho dva vyhřívané do 160 °C, jeden válec do 70 °C
Původní cena:		
499 900			
Akční cena:		
410 000 Kč

Akce je platná do 10. května 2019. Více informací na e-mailu: techno@hsw.cz. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

HSW Signall, areál P3 Prague, hala D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
tel.: +420 212 220 701 (Čechy), +420 212 220 702 (Morava)
prodej@hsw.cz, brno@hsw.cz, www.hsw.cz

