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Det er yderst vigtigt at kniven skærer så dybt i 
folien at den adskiller sig 100% fra det omkring
liggende materiale. Et utilstrækkeligt tryk på 
kniven eller en gammel/sløv kniv vil ofte resultere
i at Vinyl Removeren fjerne det udskårede grafik.  

-

Bemærk: Husk altid at bruge en skarp kniv hvis du 
arbejder med små bogstaver/grafik.  

For at få de bedste resultater når man piller 
bogstaver, skal man pille fra højre mod venstre 
som vist på billedet. 

Når du piller tal, skal du pille fra venstre mod
højre for at få de bedste resultater.

check din kniv

Oppilning af bogstaver

oppilning af tal

Scan QR koden og se video 
demonstrationer på YouTube
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step 1

step 2

step 3

Skild folien fra lineren som vist på billedet
til venste (a) og sæt folien fast på toppen 
af røret (b).

VIGTIGT: For at få de bedste resultater er det 
vigtigt at a) folien holdes stramt mens den 
skilles fra lineren. b) folien ligger fladt på bordet. 

Placer dit job på bagsiden af din maskine, som 
vist på billedet. Sørg for at jobbet bliver placeret
under røret.

Jobbet skal altid placeres med lineren ned 
mod bordet. Skub de første 5-10 cm af jobbet 
igennem maskinen og ud på bordet.

b)

a)

Bemærk: Det er nødvendigt med dobbelt-
klæbende tape på røret første gang du benytter 
maskinen. Herefter har du mulighed for at tilføje 
folien på den folie du tidligere har “strippet”. Når 
du ønsker at skifte røret kan du enten a) Skære 
folien af og genbruge røret, eller b) smide det 
gamle rør ud med folien på og derefter sætte et 
helt nyt rør på. (Pap er anbefalet men alt dur)

Du kan nu dreje håndtaget og se maskinen 
“strippe” din folie. Brug en hånd til forsigtigt
at hjælpe lineren væk fra maskinen.



produceret i danmark

Se den arbejde
Denne maskine kan “strippe” et hvert job (om det bare er et ark eller en hel rulle). Den kan 
klare alle slags folier, print med eller uden laminat, reflekterende folie eller tekstil folie. 
Den perfekte maskine for optimeret workflow! 

Spar tid og penge
Vinyl Removeren “stripper” dit job i fuld bredde. Du kan “strippe” en hel rulle op til 45 
meter, i en enkel arbejdsgang helt uden afbrydelser!

Minimalt spild
Er du træt af at samle det overskydende folie op med hånden? Er du træt af at 
skraldespanden bliver fyldt på ingen tid? Så læs her! Vinyl removeren samler alt 
det overskydende folie på røret. Det fylder endda også meget mindre!

Nem set-up
Vinyl Removeren er designet til at fylde så lidt som muligt. Den kan monteres
direkte på dit arbejdsbord. Med ekstra magneter kan det også monteres på din 
RollsRoller (eller andet flatbed bord) uden at bruge skruer.

Brugervenlig
Vinyl Removeren kan bruges af alle, alle steder og har ikke brug for nogen former 
for strøm.

Holdbar
Vinyl Removeren er bygget til at være ekstrem holdbar og kan holde mange år.

Håndfri 
Vinyl Removeren sørger for at den “strippede” folie ikke kommer i kontakt med 
resten af folien imens den kører. Du kan stoppe på alle tidspunkter, uden at det 
forstyrrer processen. 

Fylder mindre
Du kan nu pille op til 45 meter uden du behøver at bevæge dig. Du behøver ikke 
flytte nogle ark, og du slipper også for at købe et stort bord. 

Fleksibel
Vinyl Removeren kan klare ruller op til 1700mm i bredden. Maskinen kan benyttes 
fra begge sider, ved at flytte rundt på håndtaget.


