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Hanging Motor Roll Banner 
- med eller uden print, fra lager og efter opgave. 
 

 

Model 381 

Hanging Motor Roll Banner 
 

Enkeltsidet bannerdisplay med motor. 
Det rullende display kan rulle begge veje (el 230 V). 
Simpel betjening. 
Til montering i loft. 
Leveres i sort taske. 
Ikke egnet til påsætning af spot. 

 
  

Dess.: 2281014509  
 

Motor Roll Bannerhanger. 
Model 52 cm. - aluminium. 

Dess.: 2281014510 
 

Motor Roll Bannerhanger 
Model 82 cm. - aluminium. 

 

 

 

- Bannermedier kan leveres efter opgave i en ønsket længde, med det motiv og budskab der aktuelt er 
behov for. 
- Anbefalet grundmateriale beror på en 310 gram polyester, fastgjort med 3M tape, alternativt skumtape ala 
Lohmann LSE 12 mm.. 
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En kort instruktioner, til brug for udskiftning af RollUp-mediet i rullekassetten. 

- det er mere simpelt end lyder. 
 

Så for at isætte eller skifte mediet i RollUp-kassetten, skal der gøres følgende: 
 

To personer er optimalt, bred tape, hobbykniv. Et person skal holdes kassetten, mens en anden skal 
sikre den praktiske del. 
Når De vil af- og eftermontere, skal det påses at der nederst ses den tape, der holder banneret til den 
plastiske membran, som er forbundet med RollUp mekanismen. 
 

De skal fastholde membranen, under dette bånd, med et meget kraftigt greb - idet fjedermekanismen 
inde i kassetten vil forsøge at trække sig fri og rulle ind! Den person der holder banneret, tager tapen af 
membranen, den der sikrer printet i rulle op. - hvis De slipper membranen, ruller den ind i kassetten, og vil 
ikke være til at få det ud igen, så hold fast. 
 

Samtidig skal den anden person tage den øverste skinne fra gammelt tryk (luk det) og læg det øverst på det 
nye medie og klip det. Derefter skal det tilpasses den nederste del af det nye tryk/medie med membranen, 
(som holdes af den første person), og når det er justeret, skal der bruges en bred (50 mm.) klæber til at 
sætte det sammen med membranen. 
 

Når det er færdigt, kan De langsomt slippe trykket, så det kan rulles ind i kassetten. 
Før De gøre det, skal der sørges for at det nye medie, i bunden og skinnen, øverst, sættes fast. 
Ellers, hvis en af dem fejler, vil De ikke kunne gøre det igen! 
 

Det er bedst at gøre dette på er på et passende bord - læg kassetten oven på bordet, når De ruller ind, 
læg underarmene mod kassetten - og tag fat i membranen med fingrene, hold fast, som beskrevet. 
 

Når De justerer bunden af det nye medie med membran, skal De blot lægge tapen på, og gerne gå ud over 
kanten så det kan fastholdes ved hjælp af bordpladen 
- hvis der er behov for det afskæres det overskydende medie. 
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