E Series

Pré Registro Eletrônico
A nova linha de máquinas Etirama é equipada com sistema de pré registro automático e possui

A nova linha de máquinas Etirama traz um novo
conceito de máquina impressora modular, cujo
cilindro porta-clichê possui duas roldanas laterais.
Este novo sistema das máquinas da Etirama é
chamado de Easy Concept.

ajustes de registros longitudinais eletrônicos através dos painéis individuais touch screen para cada
módulo de impressão, através de servo motores da marca francesa Schneider. A nova linha de
máquinas E Series é equipada com chill drum para impressão de filmes termoencolhíveis e possui
modelos diferentes:

E3

largura máxima de impressão: 340mm

E4

largura máxima de impressão: 420mm

E5

largura máxima de impressão: 500mm

Características Técnicas para todos os modelos:
- Comprimento máximo de impressão e corte: 500mm
- Velocidade 180 m/min
- Secagem entre cores: Ultravioleta (UV)
- Sistema de pré-registro automático/eletrônico
- Todos painéis de comando IHM touch screen: Individual por unidade de impressão + Painel central da máquina + Painel de controle de tensão
- Controle de tensão: Através de Servo motores
- Eletrônica: Schneider (França)
- Capacidade de bobina: Até 1000mm de diâmetro (com elevador na entrada
e na saída)
- Estágio de corte duplo
- Tratamento corona
- Secagem de ar quente
- Sistema de ajuste de colo de faca (Rotometrics)
- Web Clean
- Video Scan
- Cold Stamping
- Barra inversora (impressão no verso)
- Delam-relam
- Saída em folhas
- Terceiro estágio de corte
- Estágio de corte longitudinal por baixo (meio corte por baixo)

- Novo conceito de máquina impressora flexográfica
banda estreita
- Cilindro porta-clichê com duas roldanas laterais fixas,
substituindo o conceito do cilindro porta-clichê “em tubo”
com travamento por eixo varão
- Fácil de operar
- Set up rápido e econômico
- Maior estabilidade (pois tem dois apoios fixos nos cilindros de impressão)
- Pré registro eletrônico automático
- Avanço e atraso de registro longitudinal eletrônico, através
de IHM touch screen (com duas velocidades de ajuste)

