MODELOS DE

6, 8 e 10 Cores
Medida Máxima da Imagem: 41 x 46 cm
Medida Padrão do Quadro: 41 x 56 cm

Máquina Automática de Estampagem Têxtil

SPORTSMAN ex

Rotação eléctrica para uma maior precisão, extremamente rápida e sem ruído.
Especificações Técnicas
A máquina automática de estampagem SPORTSMAN, oferece valores e qualidades excepcionais a um preço muito baixo, sendo a máquina ideal para quem procura a sua
primeira máquina automática de estampagem. Os modelos da SPORTSMAN trazem como opção cabeças de impressão eléctricas de velocidade variável, com uma área máxima
de impressão de 41 x 46 cm (16'' x 18'') e medidas padrão das paletes de 41 x 56 cm (16'' x 22''). A SPORTSMAN é compatível com os mais variados sistemas de registo, incluíndo
o sistemaTRI-LOC da M&R e o NEWMAN PIN-LOCK. Os suportes pneumáticos seguram os quadros com eficácia o que permite uma impressão mais rápida. A SPORTSMAN usa
sistemas independentes de controlo de velocidade das racletes e contra-racletes, independentes ajustes de ângulo e de calibragem de pressão, impressão independente,
sistema de restauro e controlo de velocidade em cada cabeça de impressão simplificando o carregamento. Os painel de controlo tem teclado digital, com sistema de autodiagnóstico, gráfico de produção em tempo real e configuração automática de início/fim de impressão que liga e desliga as cabeças de impressão no início e no fim da produção.
Utiliza também um sistema de localização e reposicionamento das paletes em movimento, libertação rápida das paletes, mostrador digital da velocidade das racletes e contraracletes e realce dos ajustes frontais de micro-registo. O centro fora de contacto permite um ajuste rápido de todas as cabeças de impressão em simultâneo. O sistema patenteado
da M&R - Optical No-Shirt Detector (opcional) minimiza as falhas e paragens de impressão que resultam de um carregamento mal efectuado. O sistema patenteado e exclusivo
da M&R - Revolver Print Program conduz automáticamente e individualmente as cabeças de impressão em sequências programadas, permitindo multiplas passagens sem
perder a posição de impressão.
Ref.: MS002

Ref.: MS003

sportsman 6 cores / 8 paletes
Consumo de Ar
@ 6,9 bar (100 psi)

Índice servo com cabeças eléctricas:
198 I/min (7 cfm)

Ref.: MS001

sportsman 8 cores / 10 paletes

sportsman 10 cores / 12 paletes

Índice servo com cabeças eléctricas:
255 I/min (9 cfm)

Índice servo com cabeças eléctricas:
255 I/min (9 cfm)

Diâmetro

358 cm

386 cm

422 cm

Medida Máx.do Quadro

58 x 84 x 5 cm (23'' x 33'' x 2'')

58 x 84 x 5 cm (23'' x 33'' x 2'')

58 x 84 x 5 cm (23'' x 33'' x 2'')

Medida Máx.da Imagem

41 x 46 cm (16'' x 18'')

41 x 46 cm (16'' x 18'')

41 x 46 cm (16'' x 18'')

Med. Padrão das Paletes 41 x 56 cm (16'' x 22'')

41 x 56 cm (16'' x 22'')

41 x 56 cm (16'' x 22'')

2000 kg

2037 kg

1497 kg

Peso
Legenda:

2C

E - Entrada
S - Saída
1C - 1 cor
2C - 2 cores
3C - 3 cores
4C - 4 cores
5C - 5 cores
6C - 6 cores
7C - 7 cores
8C - 8 cores
9C - 9 cores
10C - 10 cores
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