
Viprotech
houdt
de zeefdruk
in beweging

De Viprominent HT80 Executive is de absolute top op het
gebied van grootformaat zeefdrukhandtafels. De automati-
sche, horizontale heffing van de bovenbouw, gecombineerd
met het pneumatisch op en neer bewegen en het omkiepen
van de rakel, doen eerder denken aan het gemak van een
grootformaat halfautomaat dan aan een handtafel. Met slechts
een lichte handbeweging kan de rakelbrug langs de rails
worden bewogen voor het maken van een afdruk. Inge-
bouwde, gekoppelde tandwielen zorgen voor een stabiele en
gelijkmatige rakelbeweging en rakeldruk. Daar de gebogen
hefarmen ver naar achteren zijn geplaatst, zijn zowel de voor-
kant als de beide zijkanten vrij toegankelijk voor het makke-
lijk in- en uitleggen van materiaal. Het geanodiseerd alumi-
nium drukblad is voorzien van een spelingsvrije micro-instel-
ling, terwijl de afsprongverstelling automatisch is. De zeer
solide uitgevoerde en bedieningsvriendelijke éénhands-rakel
is zeer snel instelbaar zonder gebruik van gereedschap en is
geschikt voor diverse formaten zeefdrukramen.
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 Afmetingen in mm

1220x1700

1700x2300

2500

1700

250

1220x2100

1700x2700

2900

1700

290

1220x2550

1700x3150

3350

1700

330

1220x3400

1700x4050

4200

1700

415

1220x4000

1700x4650

4800

1700

475

1620x3400

2100x4050

4200

2100

475

1620x3900

2100x4650

4800

2100

515

25

50

+20 / -20

400 V, 50 Hz, 3f+N+Pe, 1 kW

6 bar (600 kPa)

Maximum drukformaat

Maximum raamformaat

L

B

Max. materiaaldikte

Maximum raamhoogte

Micro-instelling

Machinegewicht in kg

Elektrische aansluiting

Pneum. aansluiting
 Technische wijzigingen voorbehouden

Pneumatisch op en neer bewegen van
de rakel en rakelomkieping

Tandheugels in de rakelbalk zorgen voor
een exacte parallelgeleiding van de rakel

Standaard uitvoering:
Geanodiseerd aluminium drukblad met nauwkeurige,
absoluut spelingsvrije micro-instelling  in X, Y- en
diagonale richting.
Elektrische afsprong instelling tussen 3 en 28 mm.
Doordat het drukblad in hoogte wordt versteld, blijft het
register, ook bij tussentijdse verandering van de afsprong,
volledig gehandhaafd.
Het drukraam wordt eenvoudig aan de voorzijde in de
machine geschoven.
Automatische op- en neergaande beweging van de boven

bouw: door gelijktijdig indrukken van twee knoppen , de z.g.
tweehandenbeveiliging, omlaag en door een druk op de knop
in het handvat weer omhoog.
De stabiele rakelbrug loopt in een railsysteem. Met de hand
rakeldruk uitoefenen is niet meer nodig.
Het op- en neerbewegen van de rakel en het omkiepen ervan
voor en na het drukken is pneumatisch.
Onafhankelijke, uitleesbare mechanische rakeldruk instelling.
Zijdelings verstelbare screenbalken, voorzien van snel-
klemmen. Maximum framehoogte 50 mm.
Fluisterstil vacuüm, gesynchroniseerd met de drukcyclus.

Leverbare opties:
Roestvast stalen drukblad
Automatisch werkend lift-off
Pneumatisch werkende aanlegnokken
Pneumatisch bediende kogels in het drukblad
Extra motor voor een zeer sterk vacuüm
Pneumatische raamklemming


