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Ruční sítotisk Tecprint 500
Obj. číslo:

106600001

Výrobce:

C.I.F. (Francie)

Anotace
Kompaktní ruční šablonová tiskárna umožňující sítotisk v rekordním čase a za nízkou cenu.
Autonapínací rám, který poskytuje fixaci šablon různých formátů.
Maximální velikost tištěného obvodu 200 x 270 mm.
Minimální velikost tištěného obvodu 30 x 50 mm.
Maximální velikost šablony 210 x 320 mm.
Minimální velikost šablony 50 x 50 mm.
Umístění sítotiskové šablony na dvě nastavitelné lišty se zarážkami.
Tři předstastavené přepážky zabraňující vybočení obvodu (vzpříčení).
Možnost dvojitého reflow procesu (dostupná výška 25 mm).
Vložení šablony během několika sekund.
Velmi snadné vyrovnání v X, Y a théta ± 7,0 mm.
Dodává se s příslušenstvím (zarážky proti vybočení, kovová přezka).
Vlastnosti produktu
TECPRINT 500 je ruční laboratorní sítotisk určený k přesnému nanášení pájecí pasty a jiných pastovitých výrobků.
Díky originálnímu systému autonapínacího rámu umístíte šablonu během několika sekund.
Není třeba mít rám pro každou šablonu.
Zarovnání X, Y a théta os se provádí pomocí tří šroubů na stranách stroje.
Kompaktní stroj, který přesto pojme obvody o velikosti 30 x 50 mm až 200 x 270 mm.
Technická specifikace
Model: TECPRINT 500.
Max. velikost šablony: 210 x 320 mm.
Min. velikost šablony: 50 x 50 mm.
Max. velikost desky plošných spojů: 200 x 270 mm.
Min. velikost desky plošných spojů: 30 x 50 mm.
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Rozměry: 315 x 550 x 200 mm.
Hmotnost: 5,5 kg.

Obsah balení
Sítotisk Tecprint 500.
Stěrka s čepelí z nerezové oceli.
Tři nastavitelné kolíky pro ochranu proti vybočení.

Technická data
Název parametru

Hodnota

Maximální rozměr DPS

200 x 270 mm

Rozměry (š x h x v)

315 x 550 x 200 mm

Hmotnost

5.5 kg
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