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Rozšíření série MODULE ONE

Module One XS
Stroj pro tampónový tisk

Kontinuální tisk s ručním zakládáním
Série MODULE ONE XS vychází ze standardních komponentů a jako standardní stroj 
pro tamponový tisk patří do skupiny MODULE ONE. Oproti modelu XXS nabízí pro zvýšení 
bezpečnosti operátora navíc otočný stůl, který slouží jako přídavné zakládací zařízení. 
Takto lze zvýšit efektivitu manuální obsluhy.

New

 ■ kompaktní konstrukce s bezpečnostním 
krytováním a světelnou závorou 

 ■ stroje pro tampónový tisk ze série 
HERMETIC, SEALED INK CUP E a V-DUO 

 ■ pro maximálně dvoubarevný tisk
 ■  široké spektrum využití
 ■ výškově stavitelný otočný stůl 
s odkládací plochou

 ■ krátké dodací lhůty
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MODULE ONE XS

Tiskový stroj 1

Maximální počet barev 2
Kompatibilní stroje                      HERMETIC / SEALED INK CUP E / V-DUO
Komponenty světelná závora, úhlový stůl, x,y-polohování tiskového stroje, otočný stůl (dělení 2x 180˚ nebo 4x. 90˚)
Velikosti barevníků   Ø mm 60, 90, 130
Velikosti klišé                mm 140 x 70, 215 x 100, 150 x 300
Max. velikost potisku   Ø mm 125
Maximální rychlost                       800 dílů/h

MODULE ONE XS se strojem pro tampónový 
tisk HERMETIC 9-12-universal

Světelná závora, otočný stůl, úhlový stůl Dotykový panel pro ovládání otočného stolu

Základem MODULE ONE XS je v podstatě 
kompaktní rám s bezpečnostním krytováním, 
spolu se čtyřmi standardizovanými komponenty 
– výškově stavitelným otočným stolem, 
světelnou závorou, úhlovým stolem a 
x,y-polohováním tiskového stroje. Tamponový 

tiskový stroj lze individuálně zvolit z tiskových 
sérií HERMETIC, SEALED INK CUP E nebo 
V-DUO.
MODULE ONE XS  lze použít všude, kde je 
kladen důraz na bezpečnost a rychlost výroby. 
Typickým využitím je potisk menších dílů.

Výškově nastavitelný úhlový stůl s odkládací 
plochou umožňuje potisk i vysokých dílů.

Závěr: 
Řešení MODULE ONE XS s použitím otočného 
stolu zvyšuje produktivitu ručního zakládání dílů.
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