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TAMPon BASKI MAKİnALArI

Tampon baskı makinaları

ALFALAS® Lazer Sistemleri

Otomasyonlar

Bu broşürde kullanılan ticari marka ve markaların, özellikle belirtilmemiş olsa bile, Markalar Kanunu’nda tarif 
edildiği şekilde marka ve sembollerin, kullanılmasının serbest olduğu sanılmamalıdır ve bu nedenle burada 
geçen marka ve semboller serbestçe kullanılamaz. Bu uygulamalar, ancak belirtilen hak sahipleri tarafından 
gerçekleştirilebilir. TAMPOPRINT® ürünleri, son teknolojik gelişmelere uygun olacak şekilde sürekli güncel-
lenmektedir. Bu nedenle, verilen sayı ve tarifler bağlayıcı değildir. Makinalarımız, halen yürürlükte bulunan 
Avrupa Makina Yönergeleri ve Avrupa Ürün Standartları EN 1010-1 ve EN 1010-2 ye göre imal edilmektedir. 

değişiklik yapılabilir. Telif hakkı saklıdır! ©copyright

Herhangi bir açıda baskı, hatta aşağıdan yukarı 

en zor baskı pozisyonları için tampon baskı makinaları

Her çeşit otomatik sisteme entegre edilebilen, özel geliştirilmiş çözümler

Alet çantası
Kağıt kaplar, 10 adet
2 spray şişesi, 500 ml
1 kapalı hazne montaj masası
1 maşa
1 kapalı hazne
1 itme kolu
40 EP/DV 1 silikon 388, 
50 EP/DV 1 silikon 410
Shore-A 06, silikon malzemesi 03
Evraklar

1) dV/1, eP/1= Boya/sıyırıcı haznede fazla basınç regülatörü, vakum kontrol ünitesi
2) = Sadece imalatçının beyanı ile, makinaya eklenmiş olarak.
Ayaklı model (seçenek) 

TeMİn edİLenLer AKSeSUArLAr ve SeÇeneKLer

ENCODER 40 dV 40 eP 50 dV 50 eP

Parça no. Masaüstü2) 01 00 32 / 01 00 341 01 00 57 / 01 00 581) 01 00 33 / 01 00 391 01 00 36 / 01 00 561)

Silikon temizleme sistemi yok seçenek yok seçenek
Tek devir var var var var
Çoklu baskı yok var yok var
Sürekli çalışma var var var var
Parça sayıcı yok var yok var
değiştirilebilir hız kontrolü pnömatik var pnömatik var
devir/saat maks 400 - 5.000 400 - 3.500 400 - 4.500 400 - 2.400
Boya/sıyırıcı hazne ø mm 42 42 60 60
değiştirilebilir karıştırma basıncı var var var var
Klişe boyutları mm 60 x 105 60 x 105 70 x 140 70 x 140
Maks baskı ebadı ø mm 37 37 55 55
değiştirilebilir tampon basıncı(malzemeye)
(*özel derinlik) mm 50 - 100 (*125-300) 50 - 100 (*125-300) 50 - 100 (*125-300) 50 - 100 (*125-300)

Tampon basıncı, klişeye mm 20-40 20-40 - -
Tampon montaj yüksekliği, maks  mm 50 50 60 60
Basınç kuvveti N 270 270 450 450
Tahrik pnömatik elektro-pnömatik pnömatik elektro-pnömatik
Kullanılan yük kW - 0,5 - 0,5
Güç V/fazlı - 230V/1/N/PE - 230V/1/N/PE
Interface - - - -
Güç frekansı Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Kontrol pnöm.sıralı PLC pnöm.sıralı PLC
Kontrol Voltajı V/DC - 24 - 24
Sigorta A 16 16 16 16
Pnömatik besleme ince filtre 5 nm bar 6 6 6 6
Hava kullanımı/devir NL 1,5 1,5 3,9 3,9
Genişlik mm 153 153 173 173
derinlik mm 325 325 380 380
Yükseklik mm 357 337 403 383
Ağırlık yaklaşık  kg 20 23 26 29
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Encoder alüminyum 360 iskelet, elle 
yüksekliği ayarlanabilir.
Baskı boyu uzatma 50 "EP/DV", seçenekler 
160, 200, 300 mm - fabrika çıkışı
Vakum kontrol ünitesi "EP/1", "DV/1" özel 
dirsekli fazla basınç regülatörü
Silikon temizleme sistemi sol/sağ "EP"
Silikon yayıcı, çekme ekipmanı
PLC li kontrol kabini ve operatör göstergesi, 
PLC kabinine entegre
PLC ve uzaktan kumandalı, göstergeli kontrol 
kabini
Uzaktan kumandalı gösterge, PLC kontrolü 
yok.



made in 

Germany
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KİM İCAT 
ETTİ?
ALMANYA 

1982 Dünyada bir ilk..
Dünyada ilk tampon baskı makinası, 1982 yılında Hannover fuarında 
tanıtıldı: Boya/sıyırıcı sistemi kapalı, yani "hermetik" "ENCODER" 
makinaları serisi.
Her çeşit otomatik sisteme eklenebilecek şekilde, özel olarak 
geliştirilmişti. 

Değişken Kontrol Olanakları
"DV" serisinde sadece pnömatik tahrik bulunur. Çok gelişmiş kontrol-
lar kullanarak çalıştırılabilir ve bu sayede makina konfigürasyonları 
talebe göre serbestçe yapılabilir. 
"EP" serisinde üç değişik elektronik kontrol olanağı sunabilmekteyiz. 

Değişken Montaj Konumları
ENCODER "/1" modellerinde boya/sıyırıcı hazne üzerinde bir pis-
ton vardır ve aşağıdan-yukarı baskı pozisyonunda yeterli kontrolü 
sağlamaktadır ve tüm baskı pozisyonları gerçekleştirilebilmektedir. 
Tüm baskı pozisyonları gerçekleştirilebilmektedir. ENCODER 
alüminyum standı ile ENCODER "/1", 360 derece serbestçe 
konumlandırılabilmekte ve ayrıca baskı ünitesine olan uzaklık da elle 
çevirilen bir kol yardımıyla ayarlanabilmektedir. 

Yanlış baskılara son
"EP" serilerinde kullanılmak üzere titizlikle denenmiş 
olan silikon temizleme sistemini sunuyoruz. Bu 
birim, sol veya  sağ tarafa takılabilir (seçenek olarak  
sunulmaktadır).

Referans: Kan şekeri ölçüm cihazı kapakları 

üzerine iki taraflı baskı

Elektrik düğme çerçeveleri için, 

silikon -hava kontrollu- otomasyon
Değişken baskı konumları ve baskı açıları

Referans: Baskı boyu uzatılmış "Encoder 50 EP/1" 

ve dış kontrol birimi

"ENCODER/1" - 90 ila 180 derece arasında 

konumlandırılabilir, silikon temizleyici ile birlikte.

"ENCODER 40 DV"
pnömatik

"ENCODER 40 EP/1"
elektropnömatik

"ENCODER 40 EP" 
elektropnömatik

vakum kontrol birimi + 
boya/sıyırıcı haznesi ile 
piston + körük

TAMPOPRINT® den temin edilecek kontrol birimleriyle, "ENCODER EP" makinalar yüksek 
kaliteli, tek başına kullanılabilen tampon baskı makinalarına dönüştürülebilir. Bu sayede 
diğer makina serilerinde elde edilen tüm baskıların teknik standartları bağımsız olarak 
anında denetlenebilmektedir.

Referans tam otomatik  
makina Tıp sektörü

"ENCODER 40 DV/1"
pnömatik

PLC ve uzaktan kumandalı, 

göstergeli kontrol kabini

PLC li kontrol kabini ve 

operatör göstergesi, 

PLC kabinine entegre

Uzaktan kumanda 

göstergesi, PLC kontrolü yok


