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Pad Printing Machines
®ALFALAS  Laser Systems

Automations

Stabilní základna pro tiskové stroje
Příslušenství

 ■ pořádek na pracovišti díky velkému 
úložnému prostoru 

 ■ praktická nika pro uložení nářadí 
 ■ integrovaný kabelový kanál
 ■  volitelný polohovací systém v ose z
 ■ stabilní základna pro tiskové stroje

Univerzální stabilní základna s velkým úložným prostorem

Pořádek a stabilita pro manuální pracovní stanice
Základní rám poskytuje univerzální využití pro tiskové stroje sérií SEALED INK CUP E a HERMETIC. 
Velký úložný prostor spolu s praktickou čelní nikou pro odložení nářadí vytváří dobře rozvržený 
a úhledný pracovní prostor, kde mohou být rovněž uloženy kabely a hadice.



Základní rám pro stroje

Šířka mm 530/1188 pozn. 1

Hloubka mm 850/1166 pozn. 2

Výška mm 803

Váha kg 87/102 pozn. 2
1 = požadovaný prostor při otevřených dvířkách
2 = včetně volitelného polohovacího systému v ose z

Základní rám pro stroj s volitelným 
polohováním v ose z

Tiskový stroj včetně základny Užitečná police na nářadí a úložný prostor

Základní rám poskytuje univerzální využití 
pro tiskové stroje SEALED INK CUP E 
a HERMETIC, nabízí pevnou a bezpečnou 
základnu pro tiskový proces.

Díky integrovanému kabelovému kanálu jsou 
kabely a hadice správně a bezpečně uloženy. 
Rovněž kabel nožního spínače je uložen tak, 
aby práce byla bezpečná.

Velký úložný prostor v základním rámu nabízí 
dostatek místa pro několik kusů příslušenství 
a spotřební materiál. Čelní nika je velmi užitečná 
pro umístění často používaného nářadí.

K rámu lze připevnit polohovací systém v ose z, 
který umožní potisk i vysokých produktů. 
Při instalaci křížového stolu získáme komplexní 
polohovací systém ve třech osách, umožňující 
libovolné pozicování potiskovaného výrobku.

Možnosti:
- polohovací systém v ose z
- křížový stůl
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