
SIGN

EM-S1600H

Especificações EM-S1600H

Velocidade de Laminação (m/ft/min) até 5m/16ft

Máx. Largura (mm/polegadas) 1.620mm/64”

Espessura de Montagem (mm/polegadas) 25mm/1”

Diâmetro do Rolamento Superior (mm/polegadas) 130mm/5”

Temperatura de Laminação (°C/°F) 45°C/113°F - pode ser desligado

Ajuste de Pressão Manual

Núcleo da Película (mm/polegadas) 77mm/3”

Fornecimento de Energia AC (V–Hz) 220/240–50-60

Consumo de Energia (W) 1200

Dimensões Gerais (mm/polegadas) 2.046x550x1.365mm/81x22x54”

Peso Bruto da Máquina (Kg/lbs) 156Kg/344lbs

Peso Bruto do Apoio (Kg/lbs) 30Kg/66lbs

Garantia 1 ano

Design e Desempenho
Este laminador Easymount® Sign foi projetado para desempenhar e 
feito para durar, por causa de sua construção sólida.

Sistema de laminação fácil de usar com mandris de autoaperto e 
bandeja de alimentação rebatível.

O Easymount® Sign inclui uma unidade tensora de meios incorporada, 
tornando o sistema ideal para expositores únicos ou laminação bobina 
a bobina até 50m.

O Easymount® Sign Single Hot foi projetado para desempenhar e 
feito para durar.

SISTEMA DE LAMINAÇÃO DE GRANDE FORMATO

ÓTIMO PARA USO EM 

IDEAL PARA LAMINAR

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Fácil de usar o 
painel de controle

Parada de 
emergência

Bandeja de 
alimentação 

rebatível

Suporte adicional de 
mandril

Suporte de 
manômetro

Mandris de 
autoaperto

Característica de 
segurança Olho 

mágico – evita que 
os rolamentos se 

mexam quando são 
interrompidos

• Expositores únicos
• Laminações bobina a bobina
• Cartazes, gráficos e sinais
• Colocar impressões em 

painéis
• Expositores pop-up
• Aplicar vinil, fita e películas 

adesivas
• Sinalização exterior
e muito mais...

• Rotuladores
• Acabamentos de impressões

• Até 5m/16ft por minuto
• Espessura de montagem de

25mm
• Controle de velocidade 

variável
• Unidade tensora de meios

incorporada
• Mandris de autoaperto
• Característica de segurança 

Olho mágico
• Rolamento aquecido
• Mecanismo único de 

elevação
• Construção para trabalhos

pesados
• Película removível
• Rolamentos grandes
• Mecanismo de inversão
• Pedal

INCLUI
• UNIDADE TENSORA DE MEIOS

INCORPORADA 

• MANDRIS DE AUTOAPERTO

• MECANISMO ÚNICO DE EEVAÇÃO


