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AUTOMATICKÝ VYSEKÁVACÍ STROJ 
S FÓLIOVOU RAŽBOU

TYM1020



TECHNICKÝ POPIS

AUTOMATICKÝ VYSEKÁVACÍ STROJ S FÓLIOVOU RAŽBOU 
TYM800, TYM1020, TYM1050.

Parametre/Model TYM800 TYM1020 TYM1050

Automatický vysekávací stroj s fóliovou ražbou sa používa na vysekávanie, ryhovanie a ražbu za horúca lepenkových krabíc, 
kartónov v obalovom a dekoratívnom priemysle. V tomto stroji sa výhodne spája výborná kvalita, jednoduché ovládanie a 
rozumná cena.

Zabudovaním servo motorov dovezených z USA sa účinne dosahuje dvojitý smer kroku fólie, t. j.  v priečnom a pozdĺžnom 
smere

Na ovládanie systému krokovania fólie sa používa počítač, doprava fólie je presná a napnutie je konštantné. Osem 
ohrievacích zón sa môže zaradiť individuálne a s rovnakou teplotou

Použitie veľmi presnej nespojitej vačkovej konštrukcie zaručuje presný a hladký chod stroja

Hlavná reťaz je dovezená z Nemecka, ložiská, nespojitá konštrukcia a mnohé elektronické komponenty sú od známych 
dovozcov, ktoré zabezpečujú dobrú kvalitu stroja
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Technické parametre

Max. rozmer papiera (mm) 800 x 620 1020 x 720 1060 x 760
Min. rozmer papiera (mm) 360 x 310 400 x 360 400 x 370
Max. rozmery výsekávania (mm) 790 x 610 1010 x 710 1050 x 750
Max. plocha ražby (mm) 750 x 570 970 x 685 1030 x 700
Teplotný rozsah (°C) 40 - 190 0 - 199 40 - 170
Vyhrievací výkon (kW) 12 16,8 16,8
Maximálny tlak (t) 150 250 300
Max. rýchlosť (zdvih/h) 6000/5000 6000 7000
Hrúbka hárku (mm)

vlnitá lepenka <4 <5 <5
kartón 0,1 - 1,5 0,1 - 1,5 0,1 - 1,5

Celkový príkon (kW) 38,00 39,00 41,50
Hmotnosť stroja (t) 10 18 20
Vonkajšie rozmery (mm) 5300 x 2100 x 3500 5470 x 3940 x 2460 6427 x 4065 x 2505


