
Artikelnummer  Beskrivning

199643  75 mikron blank lamineringskassett (56,4m, laminerar upp till 250 A4 ark) 

199644 100 mikron blank lamineringskassett (42,4m, laminerar upp till 190 A4 ark) 

199645 125 mikron blank lamineringskassett (34,4m, laminerar upp till 150 A4 ark) 
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Automatisk lamineringsmaskin

GBC Foton 30 laminatkassett 
• Laminatkassetter, enkla att ladda

Artikelnummer  Beskrivning

199642 Foton 30 automatisk lamineringsmaskin

GBC Foton 30 automatisk lamineringsmaskin
• Automatisk laminering av 30 A4 dokument samtidigt 
• Automatisk inmatning och riktning av ditt dokument,  för ett perfekt 

resultat varje gång.
• Manuell laminering för tjockare papper eller icke-standardformat, 

upp till 250gsm 
• Intuitiv kontrollpanel möjliggör enkelt växling mellan automatiska 

och manuella lägesinställningar
• Indikatorlampa lyser när laminatkassetten behöver bytas ut

KLART TRYCKLADDA 

AUTOMATISK LAMINERING
S P A R A R  9 8 %  A V  D I N  T I D

GBC Foton 30. Första lamineringsmaskinen i världen som är helautomatisk
Perfekt förseglade dokument gång på gång, och det sker på nolltid. Nu lanseras lamineringsmaskinen med automatisk 
inmatning och tillskärning upp till 30st A4-dokument samtidigt med endast en knapptryckning. Nu slipper du mata in 
laminatet ett och ett, hela processen sker automatiskt. När maskinen laminerar dina dokument kan du ägna tid åt annat! 

AUTO
FEED 30

Ark
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Laminerar upp till 250 x A4 dokument Laminerar upp till 190 x A4 dokument Laminerar upp till 150 x A4 dokument

Blanka laminat
Foton 30 lamineringsmaskin har en unik laminatkassett som är snabb 
och enkel att byta ut. I kombination med automatisk inmatningsteknik blir 
lamineringsprocessen effektiv och mycket produktiv.

Maskinens har avancerad teknik och sensorer som känner av tjockleken på dina 
dokument för automatiska inställningar, vilket ger ett perfekt resultat varje gång. 

Foton 30 är enkel och lätt att använda, perfekt vid intensiv laminering av flera dokument upp till A3-storlek. Den är också 
idealisk för manuell laminering av udda format eller små dokument. tryck på start och lämna maskinen så utför den jobbet 
med perfekt resultat varje gång. 
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75 mikron blank lamineringskassett 
(56,4m, laminerar upp till 250 A4 ark) 

100 mikron blank lamineringskassett 
(42,4m, laminerar upp till 190 A4 ark) 

125 mikronblank lamineringskassett 
(34,4m, laminerar upp till 150 A4 ark) 

Den helautomatiska Foton30 har en enastående innovativ teknologi som 
avsevärt förbättrar produktiviteten

•    Automatisk laminering av 30st A4 dokument samtidigt 
•    Automatisk inmatning och riktning av ditt dokument,  för ett perfekt resultat varje gång
•    Manuell laminering för tjockare papper eller icke-standardformat, upp till 250gsm
•    Levereras med en startkassett 75mikron
•    Indikatorlampa lyser när laminatkassetten behöver bytas ut




