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TCCT SERİSİ / TCCT SERIES
Yüksek hızlarda iki renkli baskı yapabilen TCCT ile 
farklı yüzeylere kolaylıkla baskı yapabilirsiniz.

Print on multitude of surfaces with ease using the 
TCCT which can print in a dual color setting at 
high speeds.

İKİ RENKLİ TAMPON BASKI MAKİNESİ
DUAL COLOR PAD PRINTING MACHINE 

TAMPOMATIC

TCCT

Özellikler / Properties

ZAMANDAN TASARRUF / TIME SAVINGS

ERGONOMİK TASARIM / ERGONOMIC DESIGN YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

Baskı hızı diğer tampon baskı makinelerine göre çok 
daha hızlıdır. Bu sayede zamandan tasarruf etmenizi 
sağlar.

Shorter printing time compared to other pad printing 
machines. Therefore, allowing you to save time.

7/24 SERVİS  / 24/7 SERVICE

Müşterilerimize 7/24 teknik destek olmakta ve ihtiyaç 
halinde servis hizmeti sağlamaktayız.

We provide our customers with 7/24 technical 
support and service if required.

Tampon baskı makinelerimiz kolay kurulum ve 
kullanıma sahip olmasının yanı sıra son derece 
ergonomiktir. 

Our pad printing machines are easily assembled, 
easy to use and extremely ergonomic. 

Tampon baskı için gerekli olan tüm yedek parçalar
temin edilmektedir.

All necessary spare parts for pad printing can be 
easily supplied.



Klişe Ölçüsü
Cliche Size

Hava Tüketimi
Air Consumption

Strok
Pad Stroke

100 mm x 270 mm
150 mm x 300 mm
180 mm x 360 mm

80 mm - 200 mm

Baskı Kuvveti
Pad Force 750 N - 1860 N

Voltaj
Voltage 220 V 50 Hz

Kontrol Voltajı / Güç
Control Voltage / Power 24 VDC / 80 Watt

900 - 1200 Adet/h

Basınç
Pressure 6 Bar

70 LT/min

800 mm x 1150 mm
x 1500 mm

Ağırlık
Weight 150 kg

Saatteki Baskı Hızı 
Printing Speed (Per Hour)

Boyut (En*Boy*Yüks.)
Dimention (w*d*h)

Hijyenik uygulamalarda solvent kokusunun az salınmasına imkan sağlayan hazne tipi
Featuring a special reservoir design to reduce solvent odor for hygienic applications.

Özellikle tozlu ortamlar için tercih edilen kapalı hazne sistemi
Enclosed reservoir system especially suitable for dusty environments. 

PLC ve operator paneli birlikte kompakt sistem
Compact controller system including PLC and integrated operator panel. 

Seramik sıyırma ringi ve mıknatıslı boya haznesi
Ceramic skimmer ring and magnetic reservoir.

Kolay boya ve klişe değiştirme imkanı
Easy painting and cliché changing feature.

Opsiyonel makine sehpası
Machining stand option. 
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