
ELEKTR. PAPIERPLAKBAND DISPENSER
MODEL: LAPOMATIC ›



WWW.CYKLOP.NL

CYKLOP NEDERLAND BV 
Benjamin Franklinstraat 5
8013 NC Zwolle
info@cyklop.nl

+31 38 4675800

Cy
kl

op
 N

ed
er

la
nd

 B
V 

Ve
rs

ie
 2

01
5

De Lapomatic is een elektronische papierplakband dispenser met een waterbestendig, soft touch bedieningspaneel. Het frame en de gelakte delen 
zijn roestbestendig. Bovendien beschikt de Lapomatic over een elektronisch controlesysteem bij het snijden van het papierplakband. Hierdoor snidt 
de machine, ook bij het inschakelen van de repeatfunctie, iedere keer de vooraf ingestelde lengte. De Lapomatic is gemakkelijk in gebruik, vergt 
weinig onderhoud, is zeer betrouwbaar en is verkrijgbaar als optie met batterij waardoor deze plaatsonafhankeliijk en overal ingezet  kan worden. 
 

WAAROM PAPIERPLAKBAND?

ELECTRONISCHE PAPIERPLAKBAND DISPENSER - LAPOMATIC

Gewicht:      ca. 12 kg
Afmeting:      450 x 290 x 250 mm (l x b x h)
Snelheid:      55 mtr/ min
Geluidsniveau:      < 70 dB
Aansluitwaarde:       230 V, 1 fase, 50 Hz, 0,4 kW

VOORDELEN OP EEN RIJ:
  Na 30 minuten power cut-o�                                  Temperatuur Top-Heater 
  Silokonen afsluiting ter voorkoming                      instelbaar (500 - 750 - 1000)

    van waterlekkage        Meest geruisloze dispenser 
 Nauwkeurige lengtebepaling     Interface voor externe aansluiting

VERBRUIKSMATERIAAL:
Papier plakband
Type:       elk type papierplakband (versterkt en onversterkt)
Rolbreedte:      20 tot 100 mm
Uitwerplengte:      100 tot 1.150 mm
Buitenroldiameter: 200 mm, tot 300 mm op aanvraag (LAPOMATIC)

 Sterkere en betere hechting dan pp/pvc tape
 Blijft hechten en wordt één geheel met de doos (vulcanisatie), diefstalbeveiliging 
 Temperatuur- en lichtbestendig, verouderd niet. Ideaal voor vrieshuizen.
 Perfecte naadloze sluiting (professionelere uitstraling)
 Makkelijk aan te brengen, reukloos, laat geen lijmresten achter
 Verstevigd de doos (verminderde kans op productbeschadiging)
 Direct recyclebaar met de doos (milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord)
 Geluidsarm in gebruik, bedrukbaar , leverbaar in wit en bruin

TECHNISCHE DETAILS:

Tafel Voetpedaal Buitenroldiameter   
tot 300 mm 

Drukinrichting voor o.a. 
uw logo 

TOEBEHOREN

LAPOMATIC Batterij met batterij. 
Kan op elke plek in het bedrijf worden 
ingezet.  Batterij 35 W/h, snijd tot 6000 
stukken papierplakband.

SPECIALE MODELLEN:

LAPOMATIC /200: voor plakband tot 
200 mm breedte. Accessories: groot-rol-
adapter, printer, trolley

LAPOMATIC F: met fotocel, om 
voorgedrukte labels te separeren. 

LAPOMAGIC: Altijd de juiste 
afmeting plakband door sensor voor 
automatische doosmaat-detectie. 


