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Decorative effects for digital solutions

Especificacions tècniques* CF1000 CF1000L

Dimensions (ample x alt x alt) 700 x 1250 x 1340mm 700 x 1700 x 1340mm

Format de paper (ample x alt) Màx:  380 x 500mm Màx: 380 x 1219mm

Min:  180 x 210mm Min: 180 x 210mm

Velocitat de laminat 1.5m/min ~ 10m/min

Gruix del substrat base 120 ~ 400gm2

Diàmetre del corró davanter Tapa: crom brillant alt 100mm 
Part inferior: silici 80mm

Diàmetre del corró posterior Silici 55mm

Requisit d'energia AC 220~240V, 50/60Hz, 12A

Consum d'energia 2.8kw

Temps d'escalfament 5 minuts

Sistema de calefacció Calefacció per infrarojos

Temperatura de laminat Màx:150°C

Control de temperatura Pantalla tàctil capacitiva

Control de velocitat Pantalla tàctil capacitiva

Sistema de visualització Panell LCD

Pressió del corró Cilindre pneumàtic

Mida del nucli de la pel·lícula 77mm (3") / Dual - 58mm, 50mm

Compressor d'aire 1 HP 89L/min

Mètode de detecció de la temperatura Thermo-couple inserit en el casquet del corró

Pes net 187kg

Consumibles

Làmines

Brillant, mat, tacte suau 

Làmines metal·litzades

Color: Or, plata, vermell, verd, blau

Hologràfic: Brillantor, forma via làctia, Mosaic

Petjada de color CF1000L

Guia de compatibilitat d'impressores ColorFlare*   

Intec ColorFlare ha estat 
desenvolupat per treballar 
amb la sèrie Intec ColorSplash 
i és compatible amb els millors 
fabricants d'impressores 
digitals del món.

Brillantor Mat Tacte Suau Oro Plata Vermell Verd Blau Sparkle Forma via Mosaic
hologràfic làctia hologràfic

hologràfica

Làmines Làmines metal·litzades

*Sol·licitud de confirmació de la compatibilitat del model
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* El Disseny i especificacions poden canviar sense previ avís per a la seva millora.

Model CF1000L il·lustrat, amb taula de format estès
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Efectes decoratius de primera qualitat per a impressions digitals

Làmina daurada…

Xapa de plata i daurada

Laminació de bril ant r directa
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FORMATS
Min: 210 x 297mm 

Màx: 380 x 1219mm

BURST

RODA 
SEPARADORA

RODET
CALENT

MULTI
FX PRESSIÓ

PNEUMÀTICA

35.5

suau i de bril
 ant r directa

Làmina daurada en laminació
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Intec ColorFlare: La impressió passa d'ordinària a 
extraordinària. ColorFlare ha estat desenvolupat 
per complir amb els requisits específics 
d'acabat d'impressió. A més, ha estat dissenyat 
segons els més estrictes estàndards tècnics, 
amb processos de pressió i calor totalment 
controlables, fets per oferir els resultats més 
òptims d'impressió digital.

Tant els laminats com els rodets de laminat estan 
disponibles en una selecció d'amples i longituds 
per oferir una producció rendible i de gran valor, 
especialment quan s'utilitza el model CF1000L 
amb la seva taula d'entrada estesa per baners i 
altres grans suports.

Un dispositiu d'acabat totalment diferent 
Laminació sense errors. Es tracta de la 
laminació líder per a impressores comercials. 
Utilitzant la tecnologia més puntera, 
combinada amb pressió pneumàtica, Intec 
ColorFlare ofereix fins a 35,5 newtons / mm, 
el que permet una unió superior i temps 
de producció més ràpids (en comparació 
amb els sistemes estàndard). A més, les 
combinacions de calor i pressió, totalment 
ajustables, permeten utilitzar una gamma més 
àmplia de laminats amb mitjans impresos, i 
així evites els típics problemes de la  
impressió digital.

Espectaculars impressions 
metal·litzades! Per a les 
impressores d'avui en dia, 
que exigeixen resultats 
sorprenents amb l’efecte 'wow' 
extra, el ColorFlare ofereix molt més que 
la laminació líder del mercat. Les làmines 

Invitació al casament 2 x taques de paper 
metàl· lic = Targeta de visita laminació de 
brilantr directa sobre laminació suau.

Intec ColorFlare és un aparell compacte i respectuós amb el medi ambient, 
amb doble laminació i un dispositiu de làmines metal·litzades. Està dissenyat 
per oferir una solució ràpida d'efectes decoratius digitals, així com un laminat 
per a la producció tradicional de litografia.

Amb la capacitat de laminar, de forma molt senzilla, i metal·litzar des del 
primer moment; aquesta unitat de producció d'alta qualitat aviat començarà 
a guanyar la teva confiança, i a donar-te una gran reputació!
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metal·litzades, acolorides, modelades o d'estil 
hologràfic poden ser afegides a materials 
impresos digitalment en tractaments de taques 
o inundacions. Aquest efecte decoratiu es 
coneix com a 'metal·litzat'. Tradicionalment, 
es requeririen matrius especials per crear 
aquest tipus d'efectes, però el ColorFlare pot 
proporcionar resultats millors gràcies a la pressió 
ajustable dels rodets pneumàtics i a la distribució 
de calor controlada digitalment.

A més, fins i tot, es poden aconseguir efectes 
més avançats combinant els laminats especials 
d'efecte corona d’Intec amb els laminats 
d'efecte decoratiu. Els tractaments avançats 
ofereixen resultats 'ultra-premium'. Tot això des 
d'un dispositiu compacte!

Prestacions úniques 
Decoració visual i tàctil. Intec té una gamma 
de laminats digitals especialment formulats per a 
aplicacions de taques o inundacions. Cadascun 
d'ells compta amb un tractament avançat de 
corona, que permet la sobreimpressió posterior a 
través de dispositius digitals.

El model CF1000L, amb la seva taula de format estès, permet la producció de cartells i pancartes de gran format

Afegir flaixos metal·litzats a la teva impressió 
digital és fàcil i assequible amb ColorFlare

Panel de control digital principal intuïtiu i fàcil d'usar

Tot això fa que millori encara més el 
material imprès amb efectes decoratius 
addicionals. Utilitzant una combinació 
de laminació i efectes metal·litzats. 
Cap dispositiu de laminació usual pot 
aconseguir uns resultats semblants 
a aquestes impressions úniques i 
excel·lents!

Producció ràpida i precisa  
Els temps de lliurament i els residus 
es minimitzen amb el sistema únic de 
separació per ràfegues. ColorFlare. La 
pel·lícula de laminació es microperfora en 
la vora pel dispositiu de marcat robust i 
després és separada pel corró de tall per 
esclat pneumàtic. Això separa fàcilment 
les làmines laminades abans del marge 
real de la màquina, deixant les vores de 
referència netes i quadrades per poder 
mesurar, tallar o doblegar amb guillotina. 
Altres dispositius tendeixen a necessitar 
una separació manual que requereix molt 
de temps i no és exacta.

Els efectes premium donen avantatges 
Premium 
La flexibilitat per crear i controlar efectes 
impressionants amb un sol dispositiu 
compacte elevarà el treball d'impressió 
ordinari a un nivell extraordinari. A més, 
ofereix un retorn de la inversió més gran.

Afegeix creativitat decorativa 
a les impressions amb el 
control complet al teu abast

Crear l'efecte 'wow' amb laminació d'alta 
brillantor per fer relluir la impressió.

La impressió amb làmina metal·litzada, amb 
diversitat d'acabats, fa que la teva impressió 
tingui una qualitat superior.

La laminació de tacte suau amb impressió 
metal.litzada per a li afegeix un toc de classe.

Alimentador semiautomàtic, augmenta la productivitat i redueix 
el malbaratament mitjançant la precàrrega i l'alimentació de la 
següent pàgina, proporcionant una sortida constant

Barra ‘anti-arrissat’ per a resultats perfectament plans amb 
tots els tipus de mitjans i acabats

Panell tàctil fàcil d'utilitzar que proporciona un control digital 
de la velocitat i regulació automàtica de la temperatura per 
laminats i efectes decoratius

El control de la tensió garanteix un tacte suau, fins i tot en els 
laminats o efectes metàl·lics

La pressió pneumàtica permet tant la laminació com la 
deformació per fricció, a més ofereix fins a dues vegades més 
de rendiment que els sistemes d'estratificació estàndard

El sistema de separació automàtica de ruptura separa les 
pàgines i proporciona una vora de referència neta des de la 
qual tallar fàcilment amb o sense guillotina

•	 	Procés dual avançat per 
a laminació i tecnologies 
d'impressió metal·litzad a per a 
aplicacions digitals

•	 	Els treballs múltiples i els efectes 
metal·litzats són possibles amb 
només una màquina

•	 	No cal tenir recobriment UV 
tradicional per diversos efectes

•	 	Respectuós amb el medi ambient

•	 	Procés intern senzill
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