
PAS-O-PRINT

PAS-O-PRINT är en svenskkonstruerad och svensktillverkad avtrycksmaskin för

patientkort. Den finns i elektriskt (på bilden) eller manuellt utförande.

Maskinen har funnits på den svenska marknaden sedan slutet av 1970-talet och har

alltsedan dess vidareutvecklats mot att i dag vara en mycket robust och driftsäker

avtrycksmaskin.

� Specialfilm som tryckmedium, vilket ger ett överlägset tryckresultat.

� Tryckyta 210 x 60 mm.

� Gummivals av specialgummi (polyuretan) som kompenserar ojämnt präglade plastkort för bästa tryck.

� Manöverkåpa av säkerhetstyp förhindrar klämskador.

� Kullagerlagrad vagn för största kraft i kombination med lätt gång och tyst drift.

� Anläggningsbord med markeringar för olika pappersformat.

� Automatisk filmbandsvändning.

� Egen tillverkning gör det lätt att kundanpassa maskinen.

� Maskinen är CE-märkt.
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TEKNISKA DATA

Mått

Bredd x Djup x Höjd :360 x 260 x 160 mm

Vikt :4 kg exkl. emballage

Elektriska Data

Drivspänning :230V AC

Effektförbrukning drift :40VA
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PAS-O-PRINT

PAS-O-PRINT är en svenskkonstruerad och svensktillverkad avtrycksmaskin för

patientkort. Den finns i elektriskt eller manuellt utförande (på bilden).

Maskinen har funnits på den svenska marknaden sedan slutet av 1970-talet och har

alltsedan dess vidareutvecklats mot att i dag vara en mycket robust och driftsäker

avtrycksmaskin.

� Specialfilm som tryckmedium, vilket ger ett överlägset tryckresultat.

� Tryckyta 210 x 60 mm.

� Gummivals av specialgummi (polyuretan) som kompenserar ojämnt präglade plastkort för bästa tryck.

� Kullagerlagrad vagn för största kraft i kombination med lätt gång och tyst drift.

� Anläggningsbord med markeringar för olika pappersformat.

� Automatisk filmbandsvändning.

� Egen tillverkning gör det lätt att kundanpassa maskinen.
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TEKNISKA DATA

Mått

Bredd x Djup x Höjd :360 x 350 x 180 mm Vikt: 1.5 kg exkl. emballage
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