ETİKET BASKI MAKİNALARI

occlabel@aol.com
www.labelprintingmachines.org
ROTATİF MATBAA MAKİNESİ
Bu makinede tipo baskı ve fleksografik fotopolimer plaka kullanılabilir

LABELPRINTER 260
Kağıt genişliği 260 mm
Maksimum etiket genişliği: 480mm
ÇÖZÜCÜ............................................................................1
TİPO BASKI BİRİMLERİ .............................................................6
Normal fotopolimer plakalar kullanarak 175 basılı görüntü almaya
olanak sağlayan kaliteli silindirlerle birlikte
UV KURUTUCULAR: HER GRUBUN ARASINDA 1 ADET ......7
Makinenin hızına göre otomatik olarak ayarlanabilen güç seçenekleri
Isıya göre ayarlanabilen UV kurutucular laminat, PP veya BOPP ile çalışabilir
CİLA VEYA İZ İÇİN FLEKSOGRAFİK BİRİM… .........................1
Hızla değişebilen seramik aniloks ile birlikte
ROTATİF DÖKÜM İSTASYONU..................................................1
Oymalı ve manyetik araçları kullanabilir
Ürünümüzde:
RENKLER VE KALIP KESİM ARASINDA MÜKEMMEL RENK UYUMUNU GARANTİ EDİYORUZ
ATIK DÖNÜŞTÜRME BİRİMİ
76mm'lik hava basınçlı yuva ve ayarlanabilir atık gerginliği.
GERİ DÖNÜŞTÜRME BİRİMİ
Gerginliği makinenin hızına ve makara çapına göre otomatik olarak ayarlayan elektronik
gerginlik cihazıyla birlikte
TÜM GRUPLARIN OTOMATİK YIKANMASI
İnce film ve kalın sıkıştırılmış kağıt basabilen gerginlik sistemi

Ürünümüzde:
0.1 mm'den daha iyi uyumu
Normal fotopolimer plakalarla inç başına 175 inç'lik görüntü alımını
Mükemmel düz renkli baskıları
Renkler ve kalıp kesim arasında mükemmel renk uyumunu garanti ediyoruz
Makine, İtalya'da tüm dünyada kullanılan Avrupa mekanik ve elektrik bileşenlerinden yapılmıştır

İSTEĞE BAĞLI bileşenler:
-

Ters baskı modülü, delaminasyon / relaminasyon
ve yapışkanın iç kısmında iz
taşıma bandıyla birlikte KESİCİ İSTASYONU
Ekstra kalıp kesim birimi
Soğuk folyo baskı birimi
Sıcak damga birimi
Ürünlerimizi müşterilerimizin isteklerine göre şekillendirebiliriz

MAKİNENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Ağ genişliği: en fazla........ ...260 mm

Baskı genişliği en fazla ..

Kalıp kesim genişliği en fazla….250 mm

.250 mm

Tekrarlı kalıp kesim en fazla ..480 mm

Tekrarlı baskı en fazla....... .480 mm
Mümkün olan baskı birimi sayısı

... 4 ila 12

Mümkün olan kalıp kesim birimi sayısı

... en fazla 3

Fleksografik baskı birimleri...... en fazla 12
Kesiciler .. en fazla 1 birim
başına 1 adet

* Dilme birimi modülleri ..1 * Yıkama birimleri ....renk

Ana makara için en yüksek çap ..(standart 800 mm ) diğer boyutlar istek üzerine sağlanır
İkincil makara için en yüksek çap ..(standart 800 mm ) diğer boyutlar istek üzerine
sağlanır
Atık dönüşüm makarası için en yüksek çap ..(standart 800 mm ) diğer boyutlar istek
üzerine sağlanır
En yüksek baskı hızı ........ .. dakikada 100 metre
Elektrik voltajı ...380volt 3 ph

Ana motor gücü .... .11KW

UV Kurutucu Gücü ….. 7 birim için ..23 KW ( birim başına 3.5 Kw )
Dişli Modülü………… ..1/8"

Toplam Ağırlık ... .9.200 kg

CE damgalı

