
Viprotech
houdt
de zeefdruk
in beweging

De Vipromat is één der meest verkochte zeefdrukhalfautomaten
en staat voor topkwaliteit volgens de meest recente technologie.
De Vipromat is leverbaar in twee uitvoeringen, de Standaard en
de Executive en in vier drukformaten: 500x700, 700x1000,
900x1250 en 1000x1400 mm. De Vipromat onderscheidt zich door
zijn compacte bouwwijze en eenvoudige bediening. Hierdoor is
de machine snel in te stellen en wordt machinestilstand tot een
minimum beperkt. Ook onderscheidt hij zich door bijvoorbeeld de
drukrichting (van voor naar achter), waardoor de drukker een veel
beter zicht heeft op het screen en de drukrakel. Het screen is bijna
onbeperkt verschuifbaar in het moederraam, waardoor de aanleg
niet regelmatig behoeft te worden verplaatst en het drukwerk op
stand blijft staan. Het aluminium drukblad is centraal en traploos
in hoogte verstelbaar en de vele andere mogelijkheden dragen
ertoe bij, dat deze zeefdrukmachine zeer bedieningsvriendelijk is.
Door toepassing van moderne elektronica zijn alle functies op het
display afleesbaar en wordt betrouwbare informatie gegeven bij
het inrichten van een volgende opdracht. Hierdoor wordt de instel-
tijd minimaal.
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Wijzigingen voorbehouden
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Het tiptoets bedieningspaneel is uitgevoerd in geanodiseerd
aluminium en voorzien van functieafbeelding en  aflees-
baar display met informatie over ingestelde waarden.

Het drukraam kan zijdelings in de machine worden gescho-
ven en mag tijdens het drukken uitsteken. Hierdoor is het
mogelijk het drukraam buiten het frame te schuiven en de
volgende kleur of wisseltekst op dezelfde positie van de
aanleg op het drukblad te positioneren. Voorzien van rode
noodstop-beveiligingsrand en CE markering.

Vipromat Standaard
Voorzien van een geanodiseerd aluminium drukblad met
spelingvrije micro-instelling in X-, Y- en Z-richting, centrale
afspronginstelling, automatische lift-off, vrij instelbare druk-
slaglengte, onafhankelijk instelbare druk- en voorrakelsnel-
heid met digitale uitlezing, rakelstopkeuze voor of na het
voorrakelen, instelbare lift-off tijd, fluisterstil vacuüm en
instelbaar voorvacuüm, automatisch drukken met instelbare
inlegtijd of d.m.v. voetbediening, bedieningspaneel met
tekstdisplay en functieafbeelding.

Vipromat Executive
Naast de standaard voorzieningen heeft de Executive mo-
torisch aangedreven afspronghoogte-instelling van het druk-
blad met vooraf op het display aangegeven afsprong-
hoogte, pneumatische drukraambevestiging, versterkte ra-
kelbrug, vibratievrije rakelwagenloop met lineair lager-
systeem en precisiegeleiding, pneumatische omslagfunctie
van druk- en voorrakel, separaat gestuurde, instelbare
pneumatische rakeldruk met drukuitlezing, programmeer-
bare vacuümfuncties zoals permanent- en voorvacuüm met
tijdinstelling en blowback om het materiaal van het vacuüm-
blad te lossen.

Extra opties tegen meerprijs
RVS drukblad, pneumatisch bediende aanlegstiften, weg-
draaiende drukrakel tijdens voorrakelen ter voorkoming van
druppelvorming op het gaas. Alleen op de Executive (ver-
kleining drukbreedte ca. 2 cm): ionisatieapparatuur t.b.v.
voorkomen van statische elektriciteit.

Afmetingen in mm

Rakelwerk van de Standaard

Traploos, onafhankelijk instelbare rakelsnelheid, snelheid
is afleesbaar, verschuifbare rakelwegbegrenzing, goed
afleesbare rakeldiepte-instelling en rakelstopkeuze.
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Max. aantal druks/uur

Fijnafstelling register

Rakelsnelheid m/sec

Rakelhoekinstelling

Machinegewicht

Elektrische aansluiting

Luchtaansluiting

25

3 - 28

+20 / -20

0,2 - 1,2

75 - 90º

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

6 bar, 20 nl/min

De Vipromat heeft een speciaal geconstrueerde voorrakel,
waardoor een inktreservoir tussen voor- en drukrakel wordt
gecreëerd en verlies van inkt naar de achterzijde mi-nimaal
is. Alle benodigde instellingen kunnen snel en zon-der ge-
reedschap worden uitgevoerd.
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Rakelwerk Executive

Naast de standaard voorzieningen uitgerust met onafhan-
kelijke, pneumatische rakelomslag en rakeldruk, versterkte
rakelbrug en precisie rakelwagengeleiding.


