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Tampon baskı makinaları

ALFALAS® Lazer sistemleri

Otomasyonlar

ANA HATLAR

Artık bir veya iki tipografik birimi seçmek, 
müşteriye bağlı oluyor, böylelikle ileride 
makinayı başka baskı ünitesi haline sokabil-
me seçeneği ile kaynak tasarrufu sağlanıyor.
 

Ana makina "TSM" + donanım 
Donanım seçilebilir

✔

"hermetic" enine boya haznesi kaydırma donanımı 
1 veya 2 renk enine hazne kaydırma donanımı 
Her bir boya haznesini bağımsız değiştirme 
olanağı
Uzun ve çok adetli baskılar için idealdir

✔

"hermetic" çok renkli baskı donanımı SOLO model 
En çok 5 boya haznesi ve
En çok 5 klişe ünitesi, seri baskılarda
Her bir renk diğerlerinden bağımsız olarak 
değiştirilebilir
Her bir klişe diğerlerinden bağımsız olarak 
değiştirilebilir 

✔

"TSM 60/90" − 2 yerine 1
İki seri makina tek makina oluyor. 

Ana makina "TSM" sabit kalmak şartıyla 
donanımlar serbestçe seçilebilinir. Farklı 
donanımlar ihtiyaca ve istenen hıza tam cevap 
verecek şekildedir.
 
 

Her bir baskı ünitesi ile tampon kalkış ve 
taşıma hareketi, pnömatik veya elektromeka-
nik tahrik birimi ile sağlanabilmektedir.

"TSM 60/90" çok renkli, kapalı hazne, 
SOLO model
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"hermetic" kapalı sistem-enine hareketli 
hazne donanımında 520 mm boyda ve 85 
mm ende baskı yapmak mümkündür. Çok 
büyük ve uzun baskılar tek baskıda elde edile-
bilir. Özellikle çok adetli-uzun baskılarda ide-
aldir. Tek renk olarak veya aksi yönde hazne 
hareketi ile iki renk olarak da kullanılabilir ve 
tek baskıda iki renk baskı alınabilir. Magnetik 
ve çelik klişeler kullanılabilir.

"TSM 60/90", kapalı sistem, çok renkli baskı, SOLO"TSM 60/90", kapalı sistem, enine hazne hareket 

donanımlı

"hermetic" çok renk baskı SOLO 
SOLO modelde, çap60 mm boya haznesi 
ile 5 renk veya çap90 mm boya haznesi 
ile 2-4 renk veya farklı 60 mm ve 90 mm 
kombinasyonları ile baskı yapmak müm-
kündür. Her bir baskı ünitesinde, diğerinden 
bağımsız olarak, klişe ve renk değiştirme 
imkanı vardır. En büyük avantaj: "kendin yap" 
klişeler, su bazlı, kullanılabilir.

Bıçak ve tampon hareketlerinde enerji 
verimliliği gözetilmiştir. Aynı makina gövdes-
inde farklı uygulamalar, başarılı bir makina 
tasarımını ortaya çıkarmaktadır. 

"TSM serisi" makinalarda, 2014 yılında,  
130 mm boya haznesi de kullanılabilecektir.

Bütün modeller için geçerlidir:
✔ Silikon hareketi
✔ Transfer sistemleri
✔ Silikon temizleme aparatı
✔ Ana ayak, açılı ayar tablası ile veya tablasız

Baskı ünitesi esasları:

Seçenekler:

"TSM 60/90" kapalı sistem, enine hazne 
donanımıyla


