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KONTAKTA OSS - RING 0155 / 577 00 

TIC 310 SCDEL 
TIC 310 SC 2-Färgs Tampontryckmaskin med tvärgående( transversala ) slutna 
färgkoppar 2  x Ø 90 mm med klichéstorlek 2 x 425 x 100 mm.                                    
 

TIC 310 SCDEL har en funktionell och dekorativ design som är tillverkad av ett stabilt gjutet 
stativ. Maskinen är helt tryckluftsdriven med ett en-fas styrsystem med CPU som manövreras 
via panelen på maskinens framsida. Via manöverpanelen går det att progarmera maskinens 
arbetscykel för t.ex. dubbel-tryck m.m. Maskinen har en öppen och lättåtkomlig konstruktion 
som gör det lätt att komma åt vid upp-sättningar och justeringar. Många av tillbehören är av 
no-tool-typ och går att justera utan verktyg. De unika tvärgående slutna färgkopparna och de 
långa klichéerna gör det möjligt att trycka långa 2-färgs tampontryck med tryckyta upp  
till ca: 72 x 280 mm plantryck.  
 
TIC 310 SCDEL har följande kännetecken: 
 
• Dekorativ och funktionell design 
• Öppen och lättåtkomlig 
• Slutna färg-koppar med keramisk ring och steglöst  

reglerbart anläggningstryck 2 x Ø 90  
• Sidoskydd med säkerhetsbrytare 
• Helt tryckluftsdriven med cylindrar av hög kvalitet 
• Många av justerskruvarna är av no-tool typ varför  
      de inte kräver några verktyg 
• Arbetsbord med x-/y-/z-justeringsmöjlighet 
• Fotpedal med skyddskåpa 
• Maskinstativ med förvaringsskåp för golvplacering 
 
 

             
 

 

Teknisk specifikation – 310 SCDEL 

Max klichéformat 2 x 100 x 425 mm 

Sluten färgkopp 2 x Ø 90 mm 

Max tryckformat Ca: 72 x 280 mm plantryck 

Max cykelhastighet 500 / tim 

Max tampontryck 1640 N (168 kg) vid 6 bar 

Elanslutning 110/220V 60/50Hz 500W 1 fas 

Tryckförlopp Med fotpedal, automatiskt eller signal 

Skyttel arbetsbord CC avstånd 127 mm (justerbart) 

Dimensioner L x B x H 1110 x 905 x 1504 mm 

Vikt Ca: 200 kg inkl maskinstativ 


