MODELOS

até 6 cores
Área máxima de impressão: 35 x 28 cm
Tamanho padrão das paletes: 15 x 41 cm / 38 x 41 cm

Máquina Automática de Estampagem Têxtil

DIAMONDBACK L

Características

Modelos até 6 cores
Rotação eléctrica para uma maior precisão, extremamente rápida e sem ruído.
Descrição
A Diamondback L é a máquina mais rápida da sua categoria ideal para trabalhos de pequenas dimensões ou para aqueles que não querem preparar as máquinas maiores para
trabalhos de pequenos formatos. Extremamente rápida e com custos acessíveis, a DIAMONDBACK L apresenta-se em modelos de 6 cores com 8 paletes, onde a área máxima
de impressão é de 41 x 56 cm e as medidas padrão das paletes são: 15 x 41 cm e 38 x 41 cm. As DiamondBack apresentam-se disponíveis em modelos padrão ou poderão ser
configuradas de acordo com as necessidades do cliente. Todos os modelos apresentam cabeças pneumáticas e independentes, painel de controlo com braço e eixo giratório,
micro registo de precisão, sistema de acerto de quadros calibrado. O sistema padrão da M&R consiste na nivelagem a três pontos da palete para obter um posicionamento
preciso e inclui um sistema de libertação rápida das paletes, utiliza também o sistema patenteado "Revolver Print ProgramTM" da M&R. As DiamondBack utilizam sistemas
pneumáticos de aperto de quadros e reguladores de pressão pneumáticos das racletes.

Especificações
Consumo de Ar
@ 6,9 bar (100 psi)

MD100
diamondback L 8/6

566 l/min (20 cfm)

Diâmetro

259 cm

Requisitos
Eléctricos

208/203 V, 1 ph, 5 A, 50/60 Hz, < 1 kW

Medida Máx. do Quadro

51 x 61 x 5 cm

Medida Máx. da Imagem

35 x 28 cm

Med. Padrão das Paletes 15 x 41 cm
38 x 41 cm
8/6
Cores / Paletes
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