
WYTŁACZARKA 

DO PRZYWIESZEK, 

TABLICZEK 

ZNAMIONOWYCH 

   C430 
Elektroniczna wytłaczarka C430 została specjalnie zaprojektowana do ciężkiej i 
ciągłej produkcji. Jest to mocny, niezawodny system gotowy do wytłaczania 
przywieszek w najtrudniejszych warunkach i może obsługiwać ogromną 
różnorodność rozmiarów, materiałów, kształtów i grubości. 

C430 wyposażona jest w zintegrowany, 

ręcznie regulowany automatyczny  zasobnik, 

który może pomieścić  do 350 przywieszek 

(grubość 0,5 mm).  Model C430 jest 

szczególnie przystosowany do ciągłego 

procesu produkcji średnio- i wysokoseryjnej.  

Ręcznie regulowany mechanizm ładujący może 

z łatwością umieszczać bębny o różnych 

rozmiarach i kształtach przywieszek i może 

być efektywnie wykorzystywany do 

wytłaczania różnych wzorów na tabliczkach 

identyfikacyjnych w tym samym zakładzie 

produkcyjnym. 

C430 zapewnia wytrzymały mechanizm 

tłoczenia, który obejmuje mocny silnik o 

wysokim momencie obrotowym, mocne ramię 

wytłaczające, hartowany bęben i czcionki do 

najtrudniejszych prac.  C430 jest przeznaczony 

do  personalizacji przywieszek z różnych 

materiałów i grubości, w tym stali,  żelaza, 

aluminium, brązu i może zagwarantować we 

wszystkich przypadkach wyjątkową jakość. 

Do sprawnego wytłaczania różnych 

przywieszek w obrębie jednej drukarki 

ustawiona przywieszka, może być 

gromadzona w zewnętrznym kartonie 

(magazynku), wyrzut przywieszki przez 

mechanizm boczny lub może być zbierana w 

magazynku typu FIFO. 

Zewnętrzny zasobnik zaprojektowany do 

odbioru blaszek różnych wymiarów. C430 

posiada protokoły Xon • Xoff, które są 

kompatybilne z Windows’owymi 

sterownikami drukarek. Produkcja może być 

łatwo zarządzana przez dowolną aplikację 

opartą na systemie Windows. Inne protokoły 

dostępne są na zamówienie. Wprowadzanie 

danych może być alternatywnie dokonywane 

za pośrednictwem klawiatury 

wykorzystującej zintegrowany zaawansowany 

edytor off-line. 

- Odnowiony i nowoczesny model

- Idealny do średnich  i dużych serii

- Wytrzymały mechanizm  wytłaczania

- Zmienny  rozmiar przywieszek i czcionek 
- Łatwe zarządzanie on-line i off-line



Wydajność 

Obsługa przywieszek 

Personalizacja przywieszek 

Bęben wytłaczający 

Konfiguracje

Interfejs 

Inne funkcje 

Gwarancja 

Wymiary ( L x W x H) 

Waga 

Wymagania elektryczne

Środowisko pracy  

200 przywieszek/godz. (40 czcionek/przywieszka) 

Zalecany czas  pracy: 16 godz./dobę 

Pojemność zasobnika wejściowego: 350 przywieszek (grubość 0,5 mm ) 

Wysokość zasobnika wejściowego: 180 mm 

Wysuw boczny lub opcjonalnie automatyczny system wyładowujący FIFO 

Grubość przywieszek: od 0,4 do 0,9 mm 

Minimalne wymiary przywieszek (dł. x szer.): 50 mm x 20 mm   

Maksymalne wymiary przywieszek (dł. x szer.): 120 mm x 90 mm 

Powierzchnia niewytłaczana: 4 mm od spodu przywieszki 

Bęben wytłaczający: 100 znaków (specjalne bębny dostępne na życzenie) 

Simplex 2 (350) - wytłaczane 3 mm 
USA Blok  (490) - 4 mm 
Blok (488) - 5 mm 
Podwójny blok (511) - 6 mm (bęben 50-znakowy)  
Podwójny długi blok (611) - 8 mm (bęben 50-znakowy)  
Maxi Block (711) - 12 mm (bęben 50-znakowy)  
Inne czcionki dostępne na życzenie 

Wszystkie czcionki są dostępne w wersji standardowej lub reverse 

Interfejs USB ( sterownik USBtoCom) 

Protokół: Xon •/Xoff •, CHIP L2, ##, SEP, Multi-wytłaczanie 
Układy formatu: 2 z 50 pól x 80 znaków   
Port szeregowy RS232 opcjonalnie 
Opcjonalnie sieć LAN 
Interfejs klawiatury PS2 (klawiatura nie wchodzi w skład zestawu) 

Key-lock zabezpieczenie 
Wyświetlacz LCD  (40 x 2) + 1 przycisk resetowania 
Przycisk zatrzymania awaryjnego 

1 rok lub 500.000 przywieszek 

91 x 60 x 42 cm 

70 kg 

Zasilanie: od 100 z 240 V;  50/60 Hz 200 W 

Temperatura: 5 ÷ 40 °C 

Wilgotność: 30% ÷ 90% bez kondensacji 

 

- Obronny & Lotniczy

- Zakłady obróbki stali i metali

- Motoryzacyjny

- Silniki elektryczne  i pompy

- Stocznie

C430 
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. 

ul. Dziewosłęby 14/1,    04-403 Warszawa   

Tel.: 22 673 55 48 – fax 22 398 77 78 

  Web: www.stmech.pl 

e-mail: info@stmech.pl

www.stmech.pl
mailto:info@stmech.pl

