
FOLIARKO-ZŁOCIARKA DC-30
LAMINOWANIE I METALIZOWANIE WYDRUKÓW CYFROWYCH

AUTOMATYCZNE POBIERANIE ARKUSZY
AUTOMATYCZNA SEPARACJA FOLII

PODCIŚNIENIOWY PODAJNIK
PROSTA OBSŁUGA



Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation.

Duplo prowadzi politykę stałego doskonalenia rozwiązań 
i zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia 
zmian do powyższej specyfikacji.

Wydajność produkcyjna oparta jest na optymalnych 
warunkach obsługi i może różnić się w zależności  
od przetwarzanego materiału oraz warunków otoczenia. 
W ramach naszego programu stałego usprawniania 
produktów, specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Duplo sp. z o.o. Polska sp.k. 
ul. Wał Miedzeszyński 131B,  
04-987 Warszawa

T: +48 (22) 845 70 23
F: +48 (22) 845 70 27
info@duplopolska.pl
www.duplopolska.pl

Miyacoh DC-30 to automatyczna foliarko-złociarka. Arkusze pobierane są automatycznie z podciśnieniowego podajnika, który ma pojemność 80 
mm. Nadmuch powietrza separuje arkusze od czoła. Foliarka posiada system prostowania arkuszy oraz automatyczne odcinanie folii, dzięki czemu 
arkusze są separowane po laminowaniu. Sterowanie maszyną odbywa się poprzez ekran dotykowy. DC-30 umożliwia również metalizowanie. 
Podobnie jak w przypadku laminowania, arkusze pobierane są automatycznie i cały proces metalizowania odbywa się automatycznie. Folia 
metaliczna może być założona na wałek jednocalowy lub trzycalowy. System nawijania zużytej folii metalicznej również odbywa się automatycznie.  
Urządzenie produkowane w Japonii.

DC-30 

SPECYFIKACJA
Prędkość pracy: Do 15 arkuszy A4/min, elektroniczna regulacja prędkości pracy

Podajnik arkuszy: Automatyczny z funckją ręcznego podawania

Pojemność podajnika: 80 mm

Pobieranie arkuszy: Podciśnieniowe, górny pas pobierający

Rozmiar arkusza: 
Min: 210 x 297 mm – laminowanie
Min. 148 x 210 mm – metalizowanie
Maks. 330 x 660 mm

Gramatura papieru: 110-400 g/m²

Szerokość folii: Maks. 320 mm

Mechanizm działania: Wałek grzejny

Czas nagrzewania: Do 4 min

Programy: laminiowanie, metalizowanie, laminowanie wybiórcze (spot gloss)

Odcinanie folii: Automatyczny nóż tnący

Funkcje:

Programowanie przez panel dotykowy
Regulacja temaperatury
Licznik arkuszy, licznik zestawów
Zakładka, ustawianie czasu pobierania arkusza

Rodzaje folii: BOPP, nylon, gloss, mat, soft touch, folie metaliczne

Zasilanie: 230 V 50 Hz, 750 W, 3 A

Wymiary: 140 x 58 x 50 cm cm (dł x sz x w)

Waga: 48 kg
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