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Máy in ?ng HDPE

Bán máy in ?ng HDPE, May in ong HDPE, may in ong nhua HPDE, Cung cap may in ong nhua HDPE, V?nh H?ng Long ban may in ong nhua
HDPE gia re

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá:
H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
Cty V?nh H?ng Long chuyên nh?p kh?u máy móc thi?t b?, linh ki?n ph? ki?n v?t t? tiêu hao uy tín hàng ??u. Chuy?n giao công ngh?, l?p ??t b?o
hành, b?o trì máy móc thi?t b? ngành nh?a chuyên nghi?p ??m b?o tiêu chu?n ch?t l??ng giá c? c?nh tranh.

Khái quát
máy in ch? tính mét, in ch? nhi?t b? ??ng, tính ??n v? mét chính xác, tính n?ng ?n ??nh. Ch? ???c in trên ?ng PE ???c dùng nhi?t in ru b?ng màu
tr?c ti?p lên, có th? in tên công ty, th??ng hi?u và s? ?o ?? dài...... ?u ?i?m c?a máy là dùng ph??ng pháp in b?ng nhi?t, là s?n ph?m nâng c?p c?i
ti?n c?a máy in ch? m?c d?u. Là s?n ph?m h?u d?ng trong ngành s?n xu?t ?ng PE, ?ng nh?a, khuôn, t?m v?t li?u.

Gi?i thi?u thông s? k? thu?t may in ong HDPE
?u ?i?m c?a máy in ru b?ng nhi?t ??m mét:

1 / 2

Máy in ?ng nh?a HDPE | May in ong nhua HDPE

1. Tính ??n v? mét chính xác: t? su?t truy?n l?c c?a bánh xe tính mét và bánh xe in ch? là 1:1, ??m b?o ?? chính xác trong ph?m vi ± 3‰.
2. Ch? in màu b?ng ru b?ng cacbon nhi?t, nét ch? rõ ràng, ?? bám dính cao, r?t khó b? m?, ?ây là ?u ?i?m c?a ph??ng pháp in b?ng m?c.
3. T?m in ch? và s? ??u ???c dùng gia nhi?t khuôn ch?, ??ng th?i có h? th?ng kh?ng ch? ?i?u khi?n nhi?t ??, ?i?u ch?nh d? dàng, kh?ng ch?
nhi?t ?? v?i ?? chính xác cao, ch?t l??ng ch? in ?n ??nh.
4. Thao tác d? dàng, thu?n ti?n

Tham s? k? thu?t may in ong HDPE
?i?n áp: 220V
T?n s?: 50Hz
???ng kính v?t li?u ?ng ? ?8mm, Max ?250 (có th? d?a vào kích th??c ???ng kính ?? ch?n lo?i máy, giá c? khác nhau)
?? chính xác tính mét: ± 3‰.
Công su?t gia nhi?t: 0.5KW
?ng d?ng c?a máy in ?ng HDPE

T? khóa tìm ki?m c?a máy in ?ng HDPE :

Nh?n xét
S?n ph?m này ch?a có ?ánh giá.
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