Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

MODULE ONE M
Automatizace

■ poloautomatický, maximálně trojbarevný tisk
■ 800 cyklů/h
(až 1200 cyklů/h při automatizovaném řešení)
■ individuálně konfigurovatelný
■ snadná obsluha
■ dodatečně modifikovatelný
■ krátké dodací lhůty

Jeden proces, jedno zařízení

Poloautomatizace v modulárním designu
S neustále se zkracujícími výrobními cykly vzniká značná poptávka po flexibilním a modulárním způsobu výroby.
TAMPOPRINT si byl těchto požadavků vědom a vyvinul odpovídající koncept tiskového stroje.
Poloautomatický MODULE ONE M nabízí individuálně konfigurovatelné a zároveň univerzálně aplikovatelné řešení
s cenově zajímavými parametry umožněnými následnou standardizací.

Přehledné a funkční rozmístění tiskových
strojů a komponent

Komponenta sušení studeným vzduchem
- lehké povrchové zasušení tampónové barvy
pro rychlejší následný tisk

Komponenta infrasušení - zkracuje dobu
zasychání tampónové barvy

Centrální prvek MODULE ONE M je tvořen
kompaktním rámem, který může být sestaven
flexibilně. MODULE ONE M může být vybaven
až třemi tiskovými satelity. Tampónové tiskové
stroje lze vybírat ze sérií HERMETIC
a SEALED INK CUP E. K dispozici jsou další
pozice otočného stolu, které mohou být
dodatečně vybaveny: např. sušení studeným
vzduchem, infrasušení, detekce dílů nebo
laserová komponenta.

Při maximálně trojbarevném tisku až do rozměru
125mm představuje MODULE ONE M vhodné
řešení pro celou řadu využití od oblasti hraček,
elektroniky až po domácí spotřebiče.

Závěr:
Jednotný základ MODULU ONE M se standardizovanými komponenty poskytuje skvělou flexibilitu
a významně zkrácené dodací lhůty.

Výroba a montáž jsou zredukovány díky
standardizaci veškerých přídavných komponent.
Pouze specifické zakládací přípravky budou
vyrobeny na míru moderními obráběcími stroji.

Další vlastnosti produktu:
- snadný přístup a manipulace s tiskovými
jednotkami
- stanice s obsluhou v sedě nebo ve stoje
Možnosti:
- integrace úložného prostoru do tiskového satelitu
- podtlakový zakládací prvek

MODULE ONE M
Počet pozic otočného stolu
Maximální počet barev (dle typu tiskového stroje)

8
max.

3

Kompatibilní tamponové stroje

HERMETIC a/nebo SEALED INK CUP E - Series

Komponenty

sušení studeným vzduchem, infrasušení, detekce dílů, laserová komponenta

Velikosti barevníků
Velikosti klišé
Max. velikost potisku
Maximální velikost tištěného dílu

Ø mm
mm
Ø mm
mm

60, 90, 130
140 x 70, 215 x 100, 150 x 300
125
180 x 180
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