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KATA PENGANTAR 

 

 Mesin laminating atau laminasi adalah sebuah proses sederhana untuk melindungi suatu media 

dengan melapisi permukaan tersebut dengan bahan berupa plastik lembaran tipis khusus yang terbuat 

dari bahan polypropylene, polyester, atau nylon. Laminating bertujuan untuk melindungi media seperti 

Kartu, Piagam, KTP, KK, AKTE, SIUP, Cover Buku, Poster, Daftar Menu, dan Produk Percetakan 

lainnya sehingga menjadi lebih awet, lebih mengkilap, tahan gores, dan mencegah terjadinya kotor, 

basah, dan rusak. 

Mesin laminating sendiri terbagi menjadi beberapa jenis atau temperatur diantaranya adalah : 

1. Mesin laminating Panas 

 Mesin laminating panas merupakan mesin laminasi yang menggunakan pemanas yaitu metode 

thermal laminating pada proses laminasinya. Dalam melaminasi, penggunaan jenis plastik laminating 

harus didasarkan pada kecocokan dengan media yang ingin dilaminasi. 

a. Kelebihan Mesin Laminating Panas 

 Menggunakan mesin laminating panas memang terkenal memililki kualitas yang sangat bagus. 

Karena mesin laminasi yang memiliki panas akan mengepress plastik sangat kuat sehingga hasil 

tempelan akan semakin erat. 

 Bahan yang digunakan mesin laminating panas mudah dicari dan dijual di pasaran dengan harga 

yang terjangkau. 

b. Kekurangan mesin laminating Panas 

 Mesin laminating panas memiliki harga yang relatif lebih mahal dari pada mesin laminasi dingin. 

Hal ini memang terbukti dengan kualitas mesin laminating panas. 

 

2. Mesin laminating Dingin 

 Mesin laminasi atau disebut dengan “Metode Wet” adalah mesin laminasi yang digunakan tanpa 

adanya pemanas. Biasanya digunakan untuk laminasi dingin atau sticker transparan. Selain itu laminasi 

dingin cocok digunakan untuk laminasi dokumen pada perusahaan, perkantoran atau instansi lainnya 

yang tidak membutuhkan proses laminasi secara massal. 

a. Kelebihan Mesin Laminating Dingin 

 Dilihat dari harga yang relatif lebih terjangkau dari mesin laminating panas. 

b. Kekurangan mesin laminating Panas 

 Daya perekat pada proses press plastik kurang bagus karena tidak memiliki pemanas, sehingga 

kurang cocok untuk digunakan pada laminasi Undangan, ID Card dll. 

 

3. Mesin laminating Panas Dingin 

 Mesin laminasi Panas dan Dingin ini merupakan mesin yang paling laris dijual di pasaran karena 

memiliki dua fungsi yang terdapat dalam mesin laminating yaitu metode panas dan metode dingin. Untuk 

type Mesin Laminating ini sangat sering dijumpai dipasaran, karena Mesin Laminating ini sering 

digunakan di Copy Center, Sekolah, Kantor, maupun Rumah. Mesin Laminating tidak membutuhkan 

tempat yang besar sehingga menjadikan Mesin Laminating ini mudah ditempatkan dimana saja. 
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1. Kelebihan Mesin Laminating Dingin 

 Mempunyai harga yang tidak terlalu mahal 

 Mempunyai Watt yang tidak terlalu besar dibanding dengan Mesin Laminating 

 Desain mesin yang tidak memuat banyak ruang 

 Terdapat dua metode yaitu pemanas dan pendingin dalam satu mesin 

 Bisa melaminasi ukuran kecil seperti KTP, atau dokumen dengan ukuran A3, A4, F4. 

Mesin laminating sendiri memiliki beberapa type, yaitu  

1. Mesin laminating roll  

Merupakan mesin laminating yang di gunakan untuk melaminasi dua sisi yaitu atas dan bawah. 

2. Mesin laminating non roll.  

merupakan mesin laminating sederhana yang tidak menggunakan roll. 

Dan Juga adapun persamaan Mesin Laminating yang dari keduanya sama-sama populer di dunia digital 

yaitu Mesin laminating roll heavy duty dan Mesin laminating roll. 

1. Mesin laminating roll heavy duty  

Adalah mesin laminating dengan type roll yang mampu melakukan laminasi secara massal atau 

skala besar karena roll atas mampu untuk menampung material laminasi hingga 30 kg. Mesin 

laminasi roll heavy duty memiliki desain yang full logam dengan berat mesin mencapai 42 kg.  

Mesin laminating ini juga dapat diatur pada temperatur dingin. 

2. Mesin Laminating Roll  

Merupakan mesin laminating dengan temperatur panas yang memiliki kelebihan pada daya 

perekat lem yang dapat merekat semakin erat. Selain itu, mesin laminating ini juga memiliki 

display layar digital yang bisa di bilang cukup canggih dengan berat mesin rata-rata 10 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.0 Mesin laminating roll heavy duty 2.0 Mesin laminating roll 
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1. Produk Laminasi 

1.1. Isi Box Laminasi 
  Mesin Laminasi FM – 360 dilengkapi dengan beberapa aksesori dan diharap luangkan waktu 

anda untuk memeriksanya dengan saksama. 

Kelengkapan Mesin Laminasi FM – 360, Dimana: 

 

 

 

 

 

 

 3.0 Mesin FM - 360 4.0 Roll Bahan 5.0 Gagang Roll 6.0 Kabel Power 

 

1.2. Tampilan Produk dan Fungsi-Fungsi Utama 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.0 Mesin Laminasi Heat Cool FM - 360 
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1.3. Instalasi atau Pemasangan 

1.3.1. Pemasangan Komponen 
 Menggunakan komponen asli akan mengoptimalkan kinerja mesin laminating anda dan 

menghindarkan dari kerusakan. Untuk mengoptimalkan kualitas laminating, harap lakukan pemasangan 

Komponen Mesin dengan benar, dimana: 
1. Pasang Gagang Penahan Bahan 

2. Letakkan Roll Bahan pada Gagang Penahan 

3. Pasang dan Kencangkan Penahan Kertas 

4. Pasang Cover/Penutup Roll Pemanas 

5. Pasang Kabel Power pada Unit Mesin Laminating 

 

NOTE: Pastikan Cover/Penutup terpasang karena kunci cover roll pemanas terhubung dengan 

Sensor Penggerak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.0 Proses Pertama 8.0 Proses Kedua 9.0 Proses Ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10.0 Proses Keempat 11.0 Proses Kelima 
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1.3.2. Pemasangan Bahan 
 Untuk kualitas Laminasi pada Bahan, pastikan semua bahan laminating sudah sesuai dengan 

standart operational mesin. Harap lakukan pemasangan Bahan Laminasi dengan benar, dimana: 

1. Lepas terlebih dahulu Baut pengancing agar Tatakan Bahan bisa dilepas 

2. Masukkan Bahan Laminasi pada Tuas Roll sesuai pada rumah Tatakan 

3. Kemudian kembali kencangkan Baut Pengancing 

 

NOTE: Pastikan Baut Pengancing terpasang dengan Kuat, karena Agar tidak menggangu ketika 

proses Laminasi . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.0 Komponen dan Cara Melepas Baut Pengancing 13.0 Proses Pemasangan pada Tuas dan tatakan 
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2. Memulai Laminasi 

2.1. Pengaturan Laminasi 
 Ini merupakan langkah penting dan memerlukan perhatian untuk mengawali Proses Laminasi 

sebelum mulai menggunakannya. Dimana pengaturan yang tidak benar dapat menghasilkan kualitas di 

bawah standar. Sangat penting untuk melakukan Setting Pada Produk dalam proses langkah demi 

langkah dan anda dapat mengubah pengaturan jika saat Anda menemukan hasil yang kurang sempurna.  

 

Dimana ada 4 Proses Setting Mesin Laminasi, Yaitu; 

1. Pengaturan Tombol MODE dimana: 
Mode Single, dimana Mode yang hanya menggunakan satu Bahan Laminasi 

Mode Double, dimana Mode ini digunakan untuk 2 Bahan Laminasi  

Mode Cool, Untuk Mode ini di berfungsi untuk merubah suhu mejadi Dingin atau Cool. 
2. Pengaturan Tombol SUHU dimana: 

Dimana setting standart Suhu mesin lamanasi 100 s/d 150oC 

3. Pengaturan Tombol KECEPATAN Roll Laminasi dimana 

Dimana Setting standart Kecepatan pada angka 5 dan untuk Max kecepatan pada angka 9 

4. Pengaturan Tombol UP, DOWN dan STOP dimana: 

Mode UP, dimana proses ini untuk memutar maju pada Roll Laminasi ketika ingin memulai/start 

proses laminating 

Mode Down, dimana proses ini untuk memutar mundur Roll Laminasi 

Mode Stop, dimana proses ini untuk menghentikan Roll Laminasi berputar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.0 Pengaturan Tombol MODE 15.0 Pengatuhan Tombol SUHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.0 Pengaturan KECEPATAN Roll Laminasi 17.0 Pengaturan Tombol UP, DOWN, STOP 
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2.2. Mulai Laminasi Press 
 Sebelum mulai menggunakan Mesin Laminasi FM 360 Anda, sangat penting untuk memeriksa 

ulang Pengaturan Tombol Operasi, Cover Roll Laminasi sudah terpasang, Handle Roll Karet 

Pendingin sudah turun. 

 Jika sudah dicek, bisa langsung memulai Laminating dengan Proses sebagai Berikut: 

 

 

 

 

 

 

 18.0 Proses Pertama 19.0 Proses Kedua 20.0 Proses Ketiga 

 

 

 

 

 

 21.0 Proses Keempat 22.0 Proses Kelima 23.0 Proses Keenam 

 

 

 

 

 

 24.0 Proses Ketujuh 25.0 Proses Kedelapan 26.0 Selesai 
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3. Pemeliharaan Laminasi 

3.1. Info Umum Garansi 

Mesin Laminasi Innovatec FM – 360 dirancang secara profesional untuk 

memberikan Anda layanan pemakaian jangka panjang dengan minimum perawatan. 

Oleh karena itu kami harap anda mematuhi petunjuk yang diberikan di bawah ini 

untuk memastikan mesin laminasi Anda dilindungi oleh garansi. 

Mesin Laminasi Innovatec FM – 360 wajib dilakukan tugas servis dan perawatan 

yang diperlukan pada Mesin/komponen penting setiap minggu. Pada umumnya untuk 

mengetahui bahwa hasil laminating tetap bagus. 

Untuk komponen yang sangat sensitif dalam pemakaian, dimana wajib 

memperhatikan  pada Penempatan Unit Mesin, Debu atau Cairan, baik pada Unit Mesin 

Maupun Pada Komponen2 penting Lainnya. Setiap pengguna yang mengoperasikan 

mesin harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk digunakan sebagai 

pengamanan pertama. Itu tugas pekerjaan servis dan pemeliharaan tidak hanya akan 

memperpanjang Usia Produk, tetapi juga menjaga kualitas hasil cetak. Sangat penting 

untuk semua pengguna harus mematuhi instruksi servis dan perawatan yang dijelaskan 

dalam bab ini.  

Penggunaan bahan Laminating yang tidak asli dari Deprintz dapat mempengaruhi 

kualitas dan hasil cetak dengan kualitas rendah serta juga dapat mempengaruhi fungsi 

fisik komponen Unit Mesin.  

 

3.2. Perawatan Laminasi 
Mesin laminasi berfungsi untuk melapisi kertas guna melindungi dari debu, rayap, tumpahan air, 

serta kerusakan yang lainnya. sebenarnya mesin laminasi adalah perangkat elektronik yang terbilang 

sederhana dan tidak terlalu sulit untuk proses pengoprasiannya. 
Sebelum menggunakan mesin laminating, mesin yang dimiliki harus rajin untuk di control atau di 

check. Apakah ada kabel penghubung yang kendor atau bermasalah. Apabila terdapat komponen yang 

sedang bermasalah, alangkah baiknya apabila di betulkan terlebih dahulu sebelum terjadi kerusakan 

lanjutan yang mengarah ke komponen lainnya. Dan jangan lupa rajinlah atau lakukan secara rutin 

membersihkan roll mesin laminating. 

Apabila ingin menggunakan mesin laminasi, pastikan unit mesin dalam keadaan bersih dan 

kering. Kotoran yang masuk kedalam unit mesin dapat terbakar karena panasnya suhu. Apabila ada air 

juga berpotensi terjadi arus pendek. Ketahui setingan saat pengaturan temperatur suhu, dan periksa 

tingkat panasnya. 
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4. Diagnosa Kerusakan 

4.1. Peringatan Kerusakan 
  Mesin Laminasi Innovatec FM – 360 dirancang untuk mendapatkan keterlibatan pengguna 

hingga ke tingkat minimum. Disarankan untuk mendapatkan beberapa informasi dengan pengetahuan 

pesan peringatan dasar selama pengoprasian. 

Adapun beberapa type kerusakan, yaitu: 

1. Kerusakan Pertama, adalah Roller berputar tetapi tidak bisa panas (elemen pemanas tidak 

berfungsi) kerusakan ini bisa terjadi karena Kerusakan pada relay, potentiometer pengatur 

temperature dan Kerusakan elemen pemanas. 

 ketika relay bermasalah elemen pemanas pun tidak akan mendapatkan suplai tegangan 

sehingga ia menjadi tidak berfungsi (tidak panas). Hal ini ditandai dengan jarum penunjuk pada 

temperature-meter tidak bergerak 

 potentiometer pengatur temperature pengatur suhu panas. Potentiometer yang rusak akan 

menyebabkan rangkaian thermostat tidak mau bekerja untuk mengemudikan relay. Karena itu 

potentiometer perlu diperiksa apakah masih baik ataukah sudah rusak. 

 Kerusakan pada elemen panas ini sudah umum terjadi. Kerusakannya karena salah satu atau 

kedua elemen pemanas tidak panas sedangkan jarum penunjuk temperature-meter bergerak 

menunjukkan range suhu tertentu dan penunjukkan dapat berubah-ubah ketika setelan 

potentiometer diubah-ubah. Elemen pemanas yang sudah rusak harus diganti dengan tipe atau 

model yang sama 

2. Kerusakan Kedua, kerusakan ini memiliki berbagai kerusakan yang bermacam macam. Bisa jadi 

karena fuse, kabel AC, atau switch on / Start. Semua perlu di check satu per satu agar dapat 

diketahui kerusakan yang ada pada mesin laminating. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

27.0 Part Mesin Laminasi 
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4.1.1. Control Digital 
 Mesin Laminasi Innovatec FM – 360 dilengkapi dengan layar 2 LCD dengan beberapa tombol 

untuk memberikan perintah dalam laminating dan Lampu LED untuk menunjukkan status posisi 

pengaturan control digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  28.0 Control Digital 

Adapun beberapa type kerusakan, yaitu: 

1. Tidak berfungsi Normal (Tombol dan Digital tidak bisa berfungsi) 

 

Adapun beberapa type Pemakaian dan Perawatan, yaitu: 

2. Dalam pemakaian dan perawatan ada beberapa tips untuk menghindarkan dari kerusakan dini, 

dimana: 

 Lakukan perawatan rutin setiap Minggu/Bulan sekali 

 Jauhkan Air/Cairan dari Mesin Laminasi 

 Jangan menekan tombol dengan keras 

 Gunakan vacuum cleaning untuk pembersihan debu pada area yang sulit dijangkau seperti unit 

kelistrikan dan komponen electric 

Penyebab Cara Memperbaiki 

 Kegagalan pada tombol power 
 Matikan mesin laminasi dan coba 

nyalakan lagi 

 Digital Control tertumpah Air/Cairan 
 Matikan mesin dan Keringkan air dengan 

lap atau HeatGun 

 Socket/Kabel penghubung arus terputus 

atau terlepas 

 Ganti kabel atau Periksa dengan 

membongkar bodi mesin dan pasang lagi 

dengan benar 

 PCB error  Ganti PCB 

 Pemakaian   
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4.1.2. Sensor Pemanas 

 Sensor temperatur (Temperature Sensors) atau sering juga disebut sebagai sensor suhu adalah 

suatu komponen yang digunakan untuk mendeteksi suhu/panas.  Jenis sensor suhu bervariasi dari yang 

sederhana berupa switch/saklar ON/OFF perangkat termostatik sederhana yang mengontrol sistem 

pemanas air alat rumah tangga hingga jenis sensor yan menggunakan semikonduktor yang sangat 

sensitif untuk keperluan kontrol proses yang komplek di industri.  

 Sensor temperatur dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat 

mendeteksi gejala perubahan suhu pada obyek tertentu. Sensor ini melakukan pengukuran terhadap 

jumlah energi panas/dingin yang dihasilkan oleh suatu obyek sehingga dimungkinkan untuk mengetahui 

atau mendeteksi gejala perubahan-perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.0 Sensor Pemanas 

 

Adapun beberapa type kerusakan, yaitu: 

1. Tidak berfungsi Normal (Sensor tidak bisa berfungsi) 

Dimana hal ini bisa terjadi ketika; 

 Sensor tertumpah Air/Cairan 

 Kabel penghubung arus terputus atau terlepas 

 Pemakaian yang Over/Berlebihan 

Adapun beberapa type Pemakaian dan Perawatan, yaitu: 

2. Dalam pemakaian dan perawatan ada beberapa tips untuk menghindarkan dari kerusakan dini, 

dimana: 

 Lakukan perawatan rutin setiap Minggu/Bulan sekali 

 Jauhkan Air/Cairan dari Mesin Laminasi 

 Jangan menekan/menyentuh Sensor. 
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4.1.3. Sensor Penggerak 

 Mesin Laminasi Innovatec FM – 360 dilengkapi dengan Sensor Penggerak yang sangat peka, 

dimana sensor penggerak ini berfungsi ketika tuas pengunci dihubungkan seperti gambar dibawah ini. 

Fungsi utama Sensor ini adalah membaca dan mengintruksikan gerakkan pada Roll Pemanas dan Roll 

Karet ketika kita menekan tombol FWD, REV dan STOP pada Digital Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.0 Sensor Penggerak 

 

Adapun beberapa type kerusakan, yaitu: 

1. Tidak berfungsi Normal (Tombol dan Digital tidak bisa berfungsi) 

 

 

 

Penyebab Cara Memperbaiki 

 Sensor tertumpah Air/Cairan 
 Matikan mesin laminasi dan coba 

nyalakan lagi setelah kering 

 Digital Control tertumpah Air/Cairan 
 Matikan mesin dan Keringkan air dengan 

lap atau HeatGun 

 Sensor tidak menggerakkan Roll 
 Periksa koneksi dengan membongkar bodi 

mesin dan pasang lagi dengan benar 

 Ganti jika sensor atau koneksi  

 Sensor error  Ganti Sensor 

 Pemakaian   
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Adapun beberapa type Pemakaian dan Perawatan, yaitu: 

2. Dalam pemakaian dan perawatan ada beberapa tips untuk menghindarkan dari kerusakan dini, 

dimana: 

 Lakukan perawatan rutin setiap Minggu/Bulan sekali 

 Jauhkan Air/Cairan dari Mesin Laminasi 

  

 Jangan menekan tombol dengan keras 

 Gunakan vacuum cleaning untuk pembersihan debu pada area yang sulit dijangkau seperti unit 

kelistrikan dan komponen electric 

 

 

4.1.4. Motor Penggerak 
 Motor Penggerak adalah komponen utama pada Mesin Laminating, dimana dengan motor ini 

proses kerja dari mesin laminasi akan berjalan dengan lancer dan baik. Akan tetapi jarang bagi kita 

memperhatikan komponen utama ini, sehingga ketika kendala lupa untuk melakukan maintenance pada 

komponen yang sangat penting ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun beberapa type kerusakan Motor Penggerak, yaitu: 

 

Penyebab Cara Memperbaiki 

 Mesin motor penggerak tertumpah 

Air/Cairan 

 Matikan mesin laminasi dan coba 

nyalakan lagi setelah kering (Gunakan 

Heat Gun untuk mengeringkan) 

 Konsleting 
 Bongkar untuk Repair atau Ganti 

Komponen 

 Lilitan motor terbakar karena motor 

mengalami panas yang berlebihan(over 

heating 

 Ganti Motor Penggerak  

 Debu dan kotoran yang meruasak 

komponen listrik 
 Bongkar dan Bersihkan 

 Motor Penggerak error  Ganti  Motor Penggerak 

 Pemakaian   
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Adapun beberapa type Pemakaian dan Perawatan, yaitu: 

3. Dalam pemakaian dan perawatan ada beberapa tips untuk menghindarkan dari kerusakan dini, 

dimana: 

 Lakukan perawatan rutin setiap Minggu/Bulan sekali 

 Jauhkan Air/Cairan dari Mesin Laminasi 

 Gunakan vacuum cleaning untuk pembersihan debu pada area yang sulit dijangkau seperti unit 

kelistrikan dan komponen electric 
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