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OPIS PRODUKTU    

CHARAKTERYSTYKA    

JAKOŚĆ DRUKU    

SOFTCOAT+ / Premium
Tuleje kompresyjne przeznaczone do druku taśmami twardymi.

- Bardzo wytrzymała, a przy tym lekka konstrukcja w standardzie.
- Możliwość obniżenia wagi nawet do 50% w wersji Premium
- Dostępne dla każdego zakresu raportu
- Opcjonalnie dostępne z powierzchnią o właściwościach antystatycznych, zgodnie z wy-
tycznymi 94/9/EG (poprzednio ATEX 95)

- Warstwa  barierowa - progresywne rozwiązanie dla aplikacji długookresowych.
 - optymalna stabilność wymiarowa
 - wysoka dokładność, szczególnie w przestrzeni równoległości i średnicy.
- Regulowana twardość powierzchni do +/- 2 Shore A 
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DANE TECHNICZNE

OBSŁUGA I PRZECHOWYWANIE

WYMIARY

Powierzchnia zakres kompresyjności 55-70 Shore 
 specjalnie regulowany na życzenie

Waga lekka, wielowarstwowa konstrukcja

Powierzchnia czołowa - PREMIUM zabezpieczona i wzmocniona po obu 
stronach

Twardość powierzchni 80° Shore D (DIN 53505)

Tolerancja TIR < 0,020 mm (cylinder testowy <0,005 mm w 
20°C)

Zamki (opcja) frezowane i wzmocnione twardym 
plastikiem lub w pierścieniach ze stali 
nierdzewnej lub tworzywa PU

Technologia RFID (opcja) instalacja przy ściankach od grubości >4,5 
mm

Linie montażowe (opcja) na żądanie: osiowe i/lub obwodowe

Serwis tulei na żądanie, po ocenie stanu tulei

Szerokość druku (długość tulei) 250 mm - 2850 mm (DIN ISO 2768 T1 m)

Długość druku (raport) do 2100 mm

Grubość ścianki 1 - 100 mm (większe rozmiary na życzenie)

Czyszczenie powierzchni powszechnymi środkami na bazie etanolu 
lub izopropanolu

Odporność na temperature 15-40°C jeśli jest właściwie używany

Przechowywanie / Transport Ustawione pionowo, zabezpieczone przed 
upadkiem, mrozem i przegrzaniem

Dopływ sprężonego powietrza 6-8 bar na podstawie objętości powietrza 
12 l/sec (87-166 psi, 0,42 - 0,56 ft³/sec). 
Wewnętrzna średnia dopływu powietrza:  
>=10 mm


