ملتين
ُيباع الجهاز مع ضمان لمدة سنة واحدة مع قطعتي غيار مك ّ

:المواصفات الرئيسية للجهاز
.نظام تحبير مثالي تقريًبا ،ويسمح بطباعة أي نوع من الملصقات بتكلفة منخفضة *
.نظام تحكم في الورق يوفر تسجيل ً استثنائًيا *
طا على هذا الجهاز *
)بدء تشغيل سريع وصيانة مجانية )ل صندوق مسّننات للفافات الورق المتقدم ول هواء مضغو ً

.سعر استثنائي مقارنًة بجودة الجهاز *
عرض الورق 300 :مم



أداة حل اللف …………………………1 ..... ...........
.إمكانية قبول بكرات بقطر  80سم ،مع حلقة مستمرة
.التحكم في السرعة لكي تتلءم مع سرعة الجهاز ،توقف تلقائي وتنبيه مسموع في نهاية البكرة
إمكانية رفع البكرة لعادة تحميلها بسرعة وسهولة


لوحة التشقيق
مع إمكانية تجميد الورق لتسهيل التوصيلت
وحدات شبه دوارة للطباعة البارزة

…7 .… 6 .. 5 .......
مع  12أسطوانة تحبير
سرعة قابلة للضبط لسطوانات الحبر



 Flexoتشغيل بوليمير ضوئي للطباعة البارزة أو بوليمير  Agenaيمكن لوحدات الطباعة في
يتم إعداد البوليمير الضوئي بسهولة بواسطة مادة لصقة على الوجهين على أسطوانات قابلة للستخراج خلل وقت النتاج في الجهاز،
.أو أسطوانات مغنطيسية
.ضبط التسجيل بسرعة كبيرة )بضع دقائق( عن طريق تغيير موضع وحدات الطباعة
.فصل ملمسات وحدات الطباعة بواسطة الذراع بدون التأثير في تعديل ضبط الطباعة
.أسطوانات متذبذبة لمحو صور الطيف
.لوحات كروم لربعة ألوان للتحكم في فيلم الحبر
:إننا نضمن ما يلي

عدم الحصول على صور الطيف

شاشة من  170سطًرا بالبوصة المربعة
تسجيل مثالي
 UV9 …8 …7 …6 …...................................................مجففات
مع ضبط على  % 50أو  75أو  % 100من الطاقة
طاقة تبلغ  4كيلوات لكل مجفف
نظام التحكم في درجات الحرارة
.والورق الحراري وغير ذلك  PEو  PPإمكانية التحكم في كل أنواع المواد ،مثل



………… Flexo1 …...............وحدة الورنيش
)مع سيراميك أنيلوكس )  200سطر ،أو غير ذلك عند الطلب
سهولة في تغيير شاشة أنيلوكس ،شفرة فولذية سالبة واحتياطي ورنيش


:أداة إعادة اللف في لوحة التشقيق وأداة إعادة لف المخلفات
.أداة إعادة لف المخلفات ووحدة تشقيق مع شفرات دوارة
،مع لوحة مفّرغة
،إمكانية ضبط شّد البكرة وسرعتها بواسطة مقاوم متغير
ممسك قابل للتبديل بقياس  76مم
التحكم اللكتروني في أداة إعادة اللف ،لتمكينك من تغيير البكرات من دون إيقاف الطباعة
:العين اللكترونية
مع إمكانية التعرف على اللوان مما يتيح الطباعة الفوقية أو إضافة اللوان إلى ملصقات مطبوعة مسبًقا
غسل تلقائي على كل المجموعات

:لفافة الورق المتقدم 

ن معدودة 
.إعداد رقمي لطول الملصق المطلوب طباعته خلل ثوا ٍ
هناك محركان يتحكمان بلفافة الورق المتقدم ،في طرفي الجهاز مع إمكانية ضبط شد الورق ،مما يضمن
.تسجيل ً مثالًيا على كل المواد التي تريد طباعتها



:المواصفات التقنية

عرض لفافة الورق……… 280 ..مم
أقصى تكرار للطباعة :عند استخدام وضع الدوران…  310مم *

عند استخدام قاطع شرائح مغنطيسي… 265 ....مم
عند استخدام قاطع شرائح مستوية… 265 ....مم
السرعة الميكانيكية القصوى للجهاز 12.000 :دورة بالساعة
)سرعة الطباعة العادية 6.000 :أو  8.000دورة بالساعة )مواد مطبوعة حقيقية
تتوقف كمية النتاج على عدد حالت التوقف في كل دورة
متصلة أو غير متصلة ) UVخيارات :وحدة طباعة الشاشة )مع مجفف
وحدة قاطع شرائح مستوية
رقائق ساخنة شبه دوارة
وحدة طباعة رقائق باردة
وحدة أختام ساخنة مستوية



