
Pad Printing Machines

ALFALAS® Laser Systems

Automations

Malá sestra MODULE ONE M

MODULE ONE S
Automatizace

 

Flexibilní, vysoce kvalitní a moderní
Poloautomatický MODULE ONE S je dalším produktem ze série MODULE ONE. Při jeho vývoji byly hlavním cílem stabilita, 
funkčnost a moderní design. MODULE ONE S lze flexibilně konfigurovat  tamponovými tiskovými stroji ze tří sérií 
TAMPOPRINT. Navíc, koncept tohoto modulárního zařízení vyniká špičkovým vybavením a velice snadnou obsluhou.

■ poloautomatický, maximálně dvoubarevný tisk
 ■ 800 cyklů/h  

 (až 1200 cyklů/h při automatizovaném řešení)
 ■ snadná obsluha
 ■ dodatečně modifikovatelný
 ■ krátké dodací lhůty



10/2018

The reproduction of trademarks and brands used in this brochure, even if not explicitly expressed, does not justify the assumption that such names or 
symbols may be considered as free as defined by the Trademark Act and may therefore freely be used. The rights are the property of the respective 
owner. TAMPOPRINT products are permanently updated to keep pace with the latest technological developments. For this reason, figures and descrip-
tions are non-binding. Our machines are manufactured based on the currently valid European Machinery Directives as well as the European product 
standards EN 1010 - 1 and EN 1010 - 2.

Copyright © 2018 TAMPOPRINT AG. Subject to technical changes and other modifications.

All locations are certified ISO 9001:2015 

Multifunkční zakládací přípravek, tampónový 
tiskový stroj a komponenty

Umístění satelitu na zadní straně stroje 
se snadným přístupem k tiskovým jednotkám, 
výměně barvy.

Naklápěcí řídící panel s uživatelsky přívětivým 
ovládáním

Poloautomatizovaný MODULE ONE S 
je používán pro jednoduché aplikace 
v tampónovém tisku. Díl určený k potisku se 
manuálně vloží i vyjme.

Základem MODULE ONE S je kompaktní rám, 
otočný polohovací stůl a jeho tiskový satelit. 
Jako satelit lze použít tampónové tiskové stroje 
z následujících sérií: HERMETIC, 
SEALED INK CUP E a také V-DUO. Další 
pozice otočného stolu mohou být vybaveny 
různými komponentami.

Při maximálně dvoubarevném tisku až 
do rozměru 125mm, flexibilitě a rychlým 
nastavením představuje MODULE ONE S 
vhodné řešení pro celou řadu využití od 
domácích spotřebičů, hraček a elektroniky 
až po automobilový průmysl. 

Výroba a montáž jsou zredukovány díky 
standardizaci veškerých přídavných komponent. 
Pouze specifické zakládací přípravky budou 
vyrobeny na míru. Dle požadavků výroby lze 
vybrat mezi standartním a podtlakovým 
zakládacím přípravkem.

Další vlastnosti produktu:
-  pracovní pozice v sedě nebo ve stoje
-  světelná závora
-  velké průhledné dveře s bezpečnostním 
  mechanismem
-  dobrá přístupnost
-  snadná manipulace s tiskovými stroji
-  naklápěcí řídící panel

Možnosti:
-  integrace úložného prostoru do tiskového satelitu
-  podtlakový zakládací přípravek
-  předúprava potiskovaných dílů (Corona)
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MODULE ONE S

Počet pozic otočného stolu 4

Maximální počet barev (dle typu tiskového stroje) max. 2
Kompatibilní tamponové stroje HERMETIC, SEALED INK CUP E - Series nebo V-DUO - Series
Komponenty předúprava Corona, detekce dílů, sušení studeným vzduchem, infrasušení, laserová komponenta
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 velikost tištěného dílu mm 140 x 140


