أجهزة لطباعة الملصقات
: occlabel@aol.comالبريد اللكتروني
مارتن  + 33 6 70 74 51 07المحمول
جهاز جديد
مطبعة دوارة

جهاز مكفول لمدة سنة واحدة ،مع قطع الغيار وتكاليف العمالة وتغيير المكان ،وضمان تكميلي لمدة سنتين لقطع الغيار

طابعة الملصقات 260
عرض الورق 260 :مم
الحد القصى لطول الملصق  480 :مم
 ...............................................................................................1أداة حل اللف
 ...................................................................................6وحدات الطباعة البارزة
 .....................................................7مجفف واحد بين كل مجموعة  UV :مجففات
مع إمكانية التحكم التلقائي في الطاقة بشكل يتناسب مع سرعة الجهاز
 .....................................1وحدة طباعة سطحية )فليكسوجرافيا( للورنيش والطبع…
)مع أسطوانة سيراميك أنيلوكس قابلة للتغيير بسرعة )  200سطر
.........................................................................................1وحدة شرائح دوارة
قادرة على قبول الدوات المنقوشة أو المغنطيسية
تسجيل مثالي بين اللوان وتقطيع الشرائح
أداة إعادة لف المخلفات
مع ظروف تعمل بالهواء المضغوط بقياس  76مم وإمكانية شّد قابلة للضبط للمخلفات
وحدة أداة إعادة اللف
مع جهاز شّد إلكتروني يحافظ تلقائًيا على إمكانية الشّد بشكل يتناسب مع سرعة الجهاز وقطر البكرة
غسل تلقائي على كل المجموعات
نظام شّد قادر على طباعة أفلم رقيقة وورق مضغوط سميك

:إننا نضمن ما يلي
تسجيل أفضل من  0.1مم
.الحصول على شاشات من  175بالبوصة الواحدة مع صفائح عادية من البوليمير الضوئي
.ألوان طباعة صرفة مثالية
تسجيل مثالي بين اللوان وقاطع الشرائح
تم تصنيع الجهاز في إيطاليا باستخدام مكونات ميكانيكية وكهربائية مصنوعة في أوروبا ومتوفرة في كافة أنحاء العالم

:الخيارات الممكنة
نظام طبع خلفي ،فصل طبقات التصفيح  /إعادة التصفيح
والطبع في داخل الملصقات
وحدة ألواح دعم رأسية مع سير ناقل
وحدة طباعة رقائق باردة
وحدة تقطيع شرائح إضافية
يمكننا أن نأخذ في العتبار متطلبات العملء

وحدة أختام ساخنة

-

المواصفات الرئيسية للجهاز
عرض لفافة الورق :الحد القصى…… 260 ... ..مم
عرض تقطيع الشرائح

العرض القصى للطباعة ..

الحد القصى… 250 .مم

 250 .مم

تكرار تقطيع الشرائح الحد القصى  480 ..مم

أقصى تكرار للطباعة… 480 . ..مم
العدد المحتمل لوحدات الطباعة  ...من  4إلى 12
العدد المحتمل لوحدات تقطيع الشرائح

 3 ...بحٍد أقصى

وحدات الطباعة السطحية )فليكسوجرافيا( … 12 ..بحٍد أقصى
ألواح دعم رأسية  ..وحدة واحدة بحٍد أقصى
لون

* وحدات التشقيق  * 1 ..وحدات الغسل  1 ....لكل

القطر القصى للبكرة الرئيسية )..القياسي  800مم( الخيارات الخرى عند الطلب
القطر القصى للبكرة الثانوية )..القياسي  800مم( الخيارات الخرى عند الطلب
القطر القصى لبكرة إعادة لف المخلفات )..القياسي  800مم( الخيارات الخرى عند الطلب
سرعة الطباعة القصوى  100 .. ......متر بالدقيقة
الجهد الكهربائي  380 ...فولت  3أطوار

طاقة المحرك الرئيسي  11 ....كيلواط

) لسبع وحدات  23 ..كيلواط )  3.5كيلواط لكل وحدة  UV …..طاقة مجففات
وحدة صندوق مسّننات…………  1/8 ..بوصة
التحاد الوروبي

الوزن الجمالي  9.200 . ...كيلوجرام

علمة

