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Dual Skin 
Foliemachine  

 Rollenbaan voor 
ondersteuning van het 
profiel 

01 Snijeenheid 02

 
 

 
 

Machine voor het aanbrengen van een beschermende folie op aluminium profielen. 
Het profiel wordt automatisch aangevoerd door middel van gemotoriseerde rollen en 
een perfecte hechting van de folie op het profiel wordt gegarandeerd door middel van 
drukrollen. 
Met een extra optionele kit kan de folie tegelijkertijd op een derde zijde worden 
aangebracht

  

Looprollenset (optioneel) 03 Laadrollenbanen en 
losmagazijn (optioneel) 

04  Kit 3e vlak (optioneel) 05
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Dual Skin 
Foliemachine 

01  
Rollenbaan voor 
ondersteuning 
van het profiel 

 02 
Snijeenheid 

 03 
Looprollenset 
(optioneel) 

 04 
Laadrollenbanen en 
losmagazijn 
(optioneel) 

 05 
Kit 3e vlak 
(optioneel) 

Hierdoor kan het profiel 
correct in de machine 
worden geplaatst en 
veilig worden 
ondersteund in de 
bewerkingszone. De 
glijdende rollen zijn 
gemotoriseerd en 
vergemakkelijken het 
verplaatsen van het 
profiel. 

 De snijeenheid is 
voorzien van een 
gekarteld snijblad dat de 
folie na het passeren van 
het profiel automatisch 
afsnijdt. 
 

 De set zwenkwielen, die 
optioneel op de machine 
kan worden 
geïnstalleerd, is 
ontworpen voor profielen 
met schuine of gebogen 
oppervlakken voor een 
perfecte hechting van de 
folie. 

 Op verzoek kan de machine 
worden voorzien van extra 
laadrollen voor langere 
profieldelen en een groot 
losmagazijn voor het 
verzamelen van de van folie 
voorziene profielen. 
 

 Met de set voor de 3de 
zijde, die optioneel en op 
verzoek op de machine 
kan worden geïnstalleerd, 
kan de folie ook op een 
zijvlak worden 
aangebracht. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WERKGEBIED   

 

Maximale met folie bedekbare breedte (mm) 250 

Maximale met folie bedekbare hoogte (mm) 120 

Minimale met folie bedekbare dikte (mm) 20 

Minimale profiellengte (mm) 500 

Maximale diameter folierol (mm) 300 

Foliedikte (µ) 36 - 60 

AFMETINGEN  

Hoogte (mm) 1450 

Diepte (mm) 690 

Breedte (mm) 1750 

Gewicht (kg) 275 

KENMERKEN  

Automatische afsnijding van de folie aan het einde van de staaf • 

Voortbewgingssnelheid profieldeel (m/min) 7,8 - 15 

Luchtverbruik (Nl/cyclus) 2 

Geïnstalleerd vermogen (kW) 0,55 

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR  

Foliemachine 3e vlak • 

Looprollenset • 

Laadrollenbaan, afmetingen LxDxH (mm) 5800 x 400 x 850 

Rollenbaan met automatisch lossen van staven, afmetingen LxBxH (mm) 6100 x 1600 x 850 
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