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SEALED INK CUP 90 Q
Tiskový stroj

■ tiskový stroj s bočním stíráním barevníku
■ nízké nároky na údržbu
■ spolehlivost
■ uživatelská přívětivost
■ 4 palcový dotykový displej
■ včetně podstavce a upínací plochy

Ergonomická manuální pracovní stanice s barevníkem s bočním stíráním

Řešení pro tampónový tisk na dlouhé a úzké předměty
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SEALED INK CUP 90 Q vychází z prověřené technologie TAMPOPRINT a je základním modelem
v našem portfoliu tiskových strojů s bočním stíráním. Je navržen pro aplikace, které vyžadují tisk
dlouhého motivu, např. potisk katetrů, podlouhlých krytů či ovládacích panelů. Spolu s dobrým
základním vybavením nabízí tento standardní stroj vynikající poměr cena/výkon.

Kompaktní a robustní konstrukce

Výškově nastavitelný systém v ose Z

Volitelný systém pro automatické čištění
tampónu

SEALED INK CUP 90 Q je jednobarevný tiskový
stroj určený pro realizaci podlouhlého potisku,
který přesahuje rozměr použitého barevníku.
Tento výchozí model nabízí dobrý základ
pro celou řadu aplikací a délkou tisku
až 650 mm!

Flexibilitu poskytuje výškově nastavitelný systém
v ose z, který umožňuje rychlou výměnu
komponentů různých velikostí.

systému pro automatické čištění tampónu.

Uživatelsky přívětivý dotykový panel je součástí
standardního vybavení veškerých strojů
TAMPOPRINT. Na displeji lze zvolit celou řadu
parametrů a funkcí.

Součástí tiskového stroje je robustní podstavec
s praktickým úložným prostorem. Tento také
zajišťuje vysokou mechanickou stabilitu.

SEALED INK CUP 90 Q je připraven pro instalaci

Volitelné vybavení
- systém pro automatické čištění tampónu
- křížový upínací stůl
Volitelné příslušenství
- adaptér pro klišé velikostí 510 x 70 mm
a 710 x 70 mm
- adaptér pro barevník o průměru 60 mm

SEALED INK CUP 90 Q
Objednací číslo

01 06 06

Cyklů / hod

max.

600

Velikost barevníku

Ø mm

90

Velikost barevníku

Ø mm

60 – s použitím adaptéru barevníku

Velikost klišé (šířka x hloubka)

mm

800 x 100 nebo 600 x 100

Velikost klišé (šířka x hloubka)

mm

710 x 70 nebo 510 x 70 – s použitím adaptéru klišé

Max. délka potisku D90

mm

650 mm – záleží na aplikaci

Max. délka potisku D60

mm

550 mm – záleží na aplikaci

Rozměry (šířka x hloubka x výška)

mm

1114 x 1166 x 1600

Váha

kg

265
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