TAMPO - TP 181 A

O equipamento TAMPO TP - 181 é uma maquina de tampografia electro pneumática que utiliza sistema de
tinteiro aberto. Está máquina pode ser equipada com tinteiro até o máximo de 250x100 mm.

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio
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Ajustes da mesa de impressão em: altura; longitudinal
e transversal

Velocidades de impressão independentes e reguláveis
(avanço; recuo; subir, descer e pressão de régua
raspadora);

Painel LCD com contador parcial e total de peças e
ajuste de pause entre impressões

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Painel LCD;
Paragem de emergência;
Contador parcial e total das peças;
Pausa entre impressões;
Velocidades de impressão independentes e reguláveis (avanço; recuo; subir, descer);
Mesa de impressão ajustável em altura;
Sistema de impressão por tampão e cliché;
Ajuste longitudinal e transversal do tampão;
Ajuste longitudinal e transversal da mesa de colocação de peça.
TAMPO - TP 181 A
Tipo de tinteiro
Formato máximo de impressão (prof. * larg.)
Numero de cores
Tamanho do tinteiro
Tamanho máximo de cliche
Numero máximo de ciclos por hora
Peso liquido
Voltagem

Uni
mm
mm
mm
Kg
V

TP 181A - 150

TP 181A - 100

Aberto
100x70
1
150x100
150x100
2100
70
230/50

Aberto
50x70 mm
1
100x100
100x100
2100
70
230/50

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio
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