Bu makinenin temel özellikleri:
*Mükemmel bir mürekkep uygulama sistemine sahiptir ve tüm etiketlerin daha az maliyetle
basılmasına olanak sağlar.
*Kağıt kontrol sistemi sıra dışı konumlandırma sunar.
*Kolay başlatılır ve bakım gerektirmez (makinede ağdan kağıt ilerletme içi dişli kutusu veya
basınçlı hava kullanılmaktadır)
*Makine olağanüstü fiyat/kalite oranı sunar.
KAĞIT GENİŞLİĞİ: 300 mm


ÇÖZÜCÜ…………………………...........
.....1
Sabit dönüşlü 80 cm çapındaki rulolar kullanılabilir.
Makinede hız kontrolü, otomatik durdurma ve rulo bittiğinde sesli uyarı özellikleri
bulunmaktadır.
Kolay ve hızlı rulo yükleme için rulo kaldırma



DİLİMLEME TEZGAHI
bağlantıyı kolaylaştırmak için kağıt engelleme mekanizmasıyla



Yarı döner TİPO BASKI ÜNİTELERİ
12 adet mürekkep uygulama rulosuyla

…....... 5 ..6….7

Agena'daki baskı üniteleri tipo baskı fotopolimerleri veya Flexo fotopolimeleri kullanabilir
Makine çalışır durumundayken çıkarılabilen silindirler üzerindeki çift tarafı yapışkan yüzey yoluyla
kolay fotopolimer ayarlama veya manyetik silindirler.
Baskı ünitelerin çıkarılabilmesi sayesinde sadece bir kaç dakika gibi bir sürede çok hızlı konum
ayarlama.
Baskıya yönelik ayarlamaları etkilemeyen kol yardımıyla baskı plakalarını temassız ayarlama.
Tüm taşmaları silmek için salınımlı rulolar.
Şunları garanti ediyoruz:
Pazardaki en iyi baskı kalitesi; etiketlerinize ücretsiz baskı testleri uygulamamız için lütfen bize
PDF dosyalarınızı gönderin
Taşma riskini ortadan kaldırır
Santimetre kare başına 170 satırlık Ekran yazdırma
Sadece birkaç makinenin sağlayabileceği birden fazla poz için bile mükemmel konumlandırma

UV Kurutucular...................................................… 6…7…8…9
%50, %75 veya %100 güç ayarlama seçenekleri veya makinenin baskı hızına göre otomatik güç
ayarı.
Sıcaklık kontrol sistemi
PP, PE, Termal kağıt, vb. gibi TÜM materyal tiplerini işleme olanağı

FLEXO CİLA ÜNİTESİ…………...............… 1
Aniloks seramik ile (200 satır veya isteğe bağlı olarak farklı boyutlar)
Aniloks ekranını kolay değiştirme Negatif çelik bıçak ve cila haznesi

DİLİMLEYİCİ SARICISI VE ATIK SARICISI:
Atık sarıcısı, döner bıçaklı dilimleme makinesi.
Vakum tezgahıyla,
Ayarlanabilir rulo gerilimi ve potansiyometre yoluyla hız ayarlama,
76 mm değiştirilebilen göbek
Ruloları baskıyı durdurmadan değiştirmenize olanak sağlamak için elektronik sarıcı kontrolü
ELEKTRONİK GÖZ:
ÜSTÜNE YAZMA olanağı sağlamak veya basılı etiketlere renk eklemek için renk tanıma ile
TÜM GRUPLARDA OTOMATİK YIKAMA




AĞ KAĞIT İLERLETME:
.
Kağıt ilerletme basılacak tüm basılacak malzemelerin mükemmel şekilde konumlandırılmasını
sağlayan kağıt gerilimi ayarlama özelliğiyle makinenin her iki ucunda iki motor tarafından
kontrol edilir.


TEKNİK ÖZELLİKLER:
Kağıt ağı genişliği……….. 280 mm
* maksimum tekrarlı baskı: döner modda kullanıldığında 310 mm
Mıknatıslı kalıp kesici kullanıldığında…....265 mm
Düz yataklı kalıp kesici kullanıldığında…....265 mm
Maks. mekanik makine hızı: saatte 12.000 dönüş
Normal baskı hızı: 265X265 mm etiket boyutu için saatte 8.000 dönüş (gerçek baskılar)

SEÇENEKLER: Ekrandan baskı ünitesi (UV kurutucu dahil) ÜRETİM HATTI İÇİNDE VEYA ÜRETİM
HATTI DIŞINDA
Soğuk folyo baskı ünitesi
Yarı döner sıcak folyo
Düz yataklı kalıp kesme ünitesi
Düz yataklı sıcak damga ünitesi

