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New
Nejnovější a nejkompaktnější rozšíření série MODULE ONE

Module One XXS
Stroj pro tampónový tisk

Flexibilní pracovní stanice s důrazem na bezpečnost obsluhy
MODULE ONE XXS vychází ze série MODULE ONE, není však vybaven otočným polohovacím stolem. 
XXS byl navržen pro snadné manuální vkládání a vyjímání dílů. 
Důraz je kladen na bezpečnost operátora. 

 ■ kompaktní konstrukce s bezpečnostním 
krytováním a světelnou závorou 

 ■ tampónové tiskové stroje 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 XXS s tampónovým strojem 
SEALED INK CUP 90 E

Světelná závora Výškově stavitelný úhlový stůl s odkládací 
plochou

MODULE ONE XXS se v podstatě skládá 
z kompaktního rámu, bezpečnostního krytování 
a tří standardních komponentů: světelné závory, 
výškově stavitelného úhlového stolu a křížového 
stolu. Tampónový tiskový stroj lze vybrat 
individuálně ze sérií HERMETIC, SEALED INK

CUP E nebo V-DUO.
MODULE ONE XXS lze využít všude, kde je 
kladen důraz na bezpečnost operátora 
a flexibilitu výroby. Typicky je využíván pro malé 
komponenty. Plynule výškově nastavitelný 
úhlový stůl umožňuje potisk i vysokých dílů.

Závěr:
MODULE ONE XXS je bezpečnou investicí, 
jelikož jeho flexibilita umožňuje využití pro celou 
řadu budoucích zakázek.

MODULE ONE XS

Tiskový stroj 1

Maximální počet barev 2
Kompatibilní stroje                      HERMETIC / SEALED INK CUP E / V-DUO
Komponenty závora, výškově stavitelný úhlový stůl, křížový stůl
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                       závisí na typu tampónového stroje a rychlosti obsluhy
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