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Geen matrijzen vereist

Geen voorbereiding

Digitale controle

Geen vakman nodig

    De perfecte oplossing voor proeven, kleine oplagen en personalisae
De FoilTech FT- is de nieuwste in het assorment foliemachines van Caslon Limited.
Dit model bevat een volledig digitaal configuraepaneel dat hoge nauwkeurigheid van de instellingen garandeert, 
zowel voor temperatuur als snelheid, om ervoor te zorgen dat elke job het gewenste resultaat oplevert.
Het kan niet eenvoudiger zijn, print gewoon een a eelding op uw laserprinter, duid aan op de digitale display welke
temperatuur en snelheid je wenst, druk op start, schakel de drukhendel in en begin met het maken van goedkope 
teksten in goud, zilver, brons ...!

De machine aanvaard papier tot mm breed en tot maximaal m lang. ( lengte van de rol ).
Omdat de folie het tonerbeeld omzet, is er geen vereiste voor een negaeve of dure metalen matrijs.
Speciale make-ready benodigdheden zijn niet nodig.
De FT- is slechts één model in het uitgebreide assorment digitale foliemachines van Caslon.
Zorg ervoor dat u het volledige assorment bekijkt om er zeker van te zijn dat u het juiste model voor uzelf en uw 
bedrijf hebt gekozen.

Dit gebruiksvriendelijke systeem hee geen
specifieke opleiding nodig.

De folies zijn beschikbaar in een groot aantal verschillende 
kleuren alsook folie met speciale effecten, zoals hologrammen.
De rollen zijn mm breed, maar kunnen eventueel versneden
worden in kleinere rollen door middel van de Foil snijder ( ope ). 
Met de kleinere rollen verspil je veel minder folie natuurlijk en is
uw winst groter.

     Foiltech FT- FOLIEMACHINE

Specificaes
Grooe van de machine :  x  x  (h) mm
Gewicht van de machine :  kg
Grooe van de verpakking :  x  x  (h) mm
Gewicht van de verpakte machine :  kg

Formaat van de media : tot mm breed
Invoer systeem : Manueel
Grooe van de folie rollen : mm x  m
Stroomvoorziening :  Volts


