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AT-3 s OTOČNÝM STOLEM

Aplikace obtisků z cívky.
Jedná se o jeden z

nejvýkonnějších aplikátorů transferů.

Takt stroje bez aplikace a bez vložení dekoru je 4,5 vteřin.
Celkový takt je 7,5-8 vteřin.

D

0 K ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ PATŘÍ:

• stavitelná šablona pro založení dekoru
• otočný stůl umožňující v mezičase aplikace založit dekor do šablony
• dotykový barevný displej, tříbarevný maják
• možná předvolba výrobní dávky, vyprázdnění stroje, manuální odečítání
kusů, hlášení a identifikace příčiny chyb, aj.
• automatické centrování obtisků - labelů, které významně šetří čas
• vakuové přidržování materiálu na stole
D

DALŠÍ MOŽNOSTI, DLE PŘÁNÍ:

• vybavení stroje kamerovým systémem

13

AT-3 NC ŘÍZENÝ JEDOÚČELOVÝ APLIKÁTOR
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Aplikace obtisků z cívky s automatickým posuvem zakládaných obtisků a přesně
nastavitelnou pozicí nanášení transferu.
Takt stroje je 5 vteřin pro jeden a 8 vteřin pro dva obtisky.
(bez aplikace a bez vložení dekoru)
• ovládání pozice vlastní aplikace pomocí PLC s dotykovou obrazovkou
• automatický příčný posun stolku pod pracovní místo - osa x
0 K ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ PATŘÍ:

• vakuové přisávání materiálů
• řídící systémem OMRON, popř. jiný software na přání zákazníka
D DALŠÍ MOŽNOSTI, DLE PŘÁNÍ:

• tisk jednoho nebo dvou obtisků v cyklu

Naše aplikátory nalezly

uplatnění

také v automobilovém

průmyslu, např.

na typech: Chevrolet Colorado, Volkswagen Tiguan,

K1TERÝ VYHODNOTÍ CHYBY ZA VÁS
D

AT-3 VYSOCE UNIVERZÁLNÍ

Aplikace
0

obtisků

z cívky.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA SHODNÁ S AT • 1 M

D DALŠÍ MOŽNOSTI, DLE PŘÁNÍ:
• automatické centrování obtisků - labelů, které významně šetří čas při
přenastavení stroje na jejich jiné šíře
• vybavení stroje kamerový systémem pro kontrolu:
- založení dekoru
- přesné pozici labelu k referenčnímu bodu a dvou hranám
- správného zvolení typu labelu.
• osazení aplikačních hlav a šablon Čipy, pro možnost kontroly jejich založení do stroje
• barevný displej PLC panelu
• senzor detekce podtlaku
• vakuové přidržování materiálu

SKVĚLOU CENU
D

AT- 1M s RUČNÍM ZAKLÁDÁNÍM
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Aplikace z jednotlivých,
0

•
•
•
•
•
•

ručně

zakládaných obtisků .

K ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ PATŘÍ:
ručně

posuvný pracovní stolek s automatickým spouštěním cyklu pro jeho zapolohování
PLC ovládací panel pro nastavení potřebných hodnot (teplota, čas a tlak).
automatické řízení přednastavení uvedených hodnot
automatická aretace stolku v obou krajních polohách
šablona, do kte ré lze současně vložit mate riál i příslušný obtisk
podtlakové přidržování materiálu během vlastní aplikace
přehledný

a ZJEDNDUŠENÁ VERZE STROJE:
• nastavování te ploty a času na jed noduchém ovládacího panelu
• ručně posuvný stolek bez podtlakového přisáváni ma teriálu

Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7, Škoda Yeti a dalších...

PRAKTICKÉ A LEVNÉ ŘEŠENÍ PRO NENÁROČNÉ
DAT MT MALÝ APLIKÁTOR
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Aplikátor transferů

určený

pro

ruční

aplikaci menších
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obtisků.

Toto provedení kvalitního, cenově dostupného aplikátoru transferů nabízí
Širokou škálu dalších doplňků a zakázkových Úprav stroje. Standardní verze obsahuje posuvný stolek.
D DALŠÍ MOŽNOSTI, DLE PŘÁNÍ:

• laserový zaměřovaá kříž
• aretace pojizdného stolku
• podtlakové přidržování materiálu během vlastní aplikace s pevným
• úprava stroje pro aplikaci na atypické materiály např. lana
• pevný stůl se dvěma deskami
• zhotovení šablony, do které lze současně vložit materiál i příslušný obtisk

VEŠKERÉ STROJE JSOU VZÁJEMNĚ VYSOCE UNIF/KOVANÉ.
VZHLEDEM K POUŽITÝM KVALITNÍM PRVKŮM JDE O VYSOKOZÁTĚŽOVÉ STROJE
S MINIMEM NUTNÉ ÚDRŽBY.
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