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 Wyposażenie podstawowe 

 20’’ monitor LED o wysokim kontraście 

Ekran podzielony na każdą kamerę. Krystalicznie czysty obraz. 

 2 kamery wysokiej rozdzielczości (50x powiększenie optyczne) 

Precyzyjnie ustawienie w szynach liniowych.  

 Oświetlenie LED 

Doskonałe oświetlenie znaków rejestru niezależnie od panujących 

warunków. 

 Bazowy szkielet konstrukcji wykonany ze stali 

Solidna podstawa zapewnia najwyższą precyzję i trwałość. 

 Stół próżniowy 

Precyzyjne i dokładne mocowanie kliszy na taśmie. 

 

 Korekta pozycji kamer 

Łatwe ustawienie dla optymalnej dokładności. 

 Blokowany cylinder 

 Cylinder powietrzny 

Wygodne, pneumatycznie wspierane, zmiany tulei w każdej 

pozycji na obwodzie. Hamulec dla tulei blokowanych. 

 System szybko zmiennych adapterów 

Bezobsługowa zmiana adapterów na cylindrach wszystkich 

producentów. 

 3x adapter do montowania taśm 

Bezobsługowa regulacja dla różnych szerokości i średnic. 

 Wysokiej jakości nóż 
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 Wyposażenie opcjonalne 

Zaprojektowane przez raantec PlateExact sprawia, że jego użytkownicy stają się jeszcze lepsi. W związku z doświadczeniem 

liczonym w dekadach, w projektowaniu specjalistycznych maszyn, sprostanie indywidualnym wymaganiom klientów nie 

stanowi problemu. 

 Wałek dociskowy 
Pneumatycznie wspierane przyłożenie zapewnia stały docisk 

dla perfekcyjnych rezultatów. 

 Obracany, frontowy stół 
Optymalna obsługa dużych klisz  

 Precyzyjna regulacja 
Pozwala na szybką i precyzyjną regulacje pozycji kliszy. 

 Przełącznik grubości kliszy 
Pozwala na regulację grubości dla różnych kliszy. 

 Rozbudowany stół 
Usprawnia obsługę dużych klisz. 

 

 

      Generator znaczników 

Krzyżowy celownik nakładany na ekranie.  

 Kalibracja cylindra 
Wysoko precyzyjne narzędzie do kalibracji kamer. 

 Uchwyt dla cylindrów walcowych 
Bezobsługowa, szybka wymiana cylindrów walcowych. 

 Blokada dla cylindrów walcowych 

 Precyzyjny laser 
Łatwe oraz natychmiastowe lokalizowanie środka kliszy. 

 Ustawienie pozycji cylindra 
Umożliwia szybką zmianę pozycji cylindra przy różnych 

szerokościach. 

 

 

 

 Dane szczegółowe 

 Parametry cylindra i kliszy 

Wskaźnik mocy 110-240V 
50-60Hz 

 Średnica max. 230mm / 9’’ 

Pneumatyka 4-6Bar  Długość druku max. 722mm / 28,5’’ 

Długość 1200mm  Średnica min. 60mm  

Szerokość 770mm  Długość druku min. 190mm / 7,5’’ 

Wysokość 1760mm  Szerokość cylindra max. 620mm / 24’’ 

Waga 230kg  Szerokość druku max. 610mm / 24’’ 

   Szerokość druku min. 90mm / 3,5’’ 

   Waga cylindra/tulei 30kg 

   Średnica max. rolki taśmy 220mm 

   Szerokość max. rolki taśmy 610mm  

 


