
Seria X2   
MASZYNY DO TAMPODRUKU

PAD PRINTING MACHINES

Seria X2

TPX 200

TPX 201

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów do tampodruku, prosimy

odwiedzić naszą stronę internetową:

Visit our website for further information about Teca-Print’s pad printing

 products:
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DANE TECHNICZNE TPX 200 TPX 201
Rozmiary kałamarzy (ø mm): 56     72     86      96     115*

Maks. ilość kolorów: 4 4

Standardowe rozmiary matryc (mm): do 350 x 120 do 350 x 220

Rozmiary kałamarzy owalnych (mm): 120 x 96     140 x 70     226 x 116*    320 x 115

3. Siła docisku: 2100 N przy sile centralnej

5. Jednostka sterowania: Sterownik PLC Omron / ekran dotykowy

(bez podstawy maszyny) 632 mm 733 mm 1164 mm

2. Napęd: Poziomy i pionowy skok tamponu przy użyciu serwomotoru / pneumatyczny układ farbowy

4. Zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz 

6. Obszar roboczy: do 247 mm bez urządzenia do czyszczenia tamponu

8. Wymiary: szerokość wysokość głębokość

10. Opcjonalne wyposażenie dodatkowe: stoły krzyżowe, podstawy maszyny, urządzenia przesuwające tampon i części oraz stoły odbiorcze

1. Wydajność drukowania: maks. 1800 cykli na godzinę 

7. Waga (bez podstawy / z podstawą): około 165 kg / 250 kg

9. Opcjonalne urządzenia zewnętrzne: urządzenie do czyszczenia tamponu, dozownik rozcieńczalnika, stoły przesuwne,

karuzela przenośnikowa, stoły obrotowe, stół wahadłowy

* z kałamarzem zakładkowym Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

TECHNICAL DATA TPX 200 TPX 201

Max. number of colours: 4 4

Oval ink cup sizes (mm): 120 x 96     140 x 70     226 x 116*    320 x 115

Ink cup sizes (ø mm): 56     72     86      96     115*

Standard plate sizes (mm): up to 350 x 120 up to 350 x 220

3. Force of pressure: 2100 N based on centrical force

5. Control unit: PLC processor Omron / Touchscreen

7. Weight (excl. / incl. base): approx. 165 / 250 kg

(excl. machine base) 632 mm 733 mm 1164 mm

2. Drive: horizontal and vertical pad stroke with servo-motor / inking mechanism pneumatic

4. Electric supply: 230 V / 50 Hz 

6. Working area: up to 247 mm without pad cleaning device

8. Dimensions: width height depth

9. Optional peripherals: pad cleaning device, thinner injector, shuttle tables,

10. Optional accessories: coordinate tables, machine bases, pad & part sliding devices, and receiver tables

1. Print capacity: max. 1800 cycles per hour 

transfert carré, rotary tables, swingtable

* with overlapping cup We reserve the right to make technical changes without prior notice



TPX 201TPX 200

Seria X2 i urządzenia zewnętrzne
Serie X2 & peripherals

Stół wahadłowy PT 300 i urządzenie do czyszc-
zenia tamponu TAC na tamponiarce TPX 201

Swingtable PT 300 and pad cleaning device
TAC on a TPX 201

Stół przesuwny VT 602 i stół krzyżowy 
KT 50 na tamponiarce TPX 200

Shuttle table VT 602 and coordinate table
KT 50 on a TPX 200

Tamponiarka TPX 201 na podstawie MS 252 wypo-
sażona w stół przesuwny VTP 400,  urządzenie do

czyszczenia tamponu TAC i stół krzyżowy KT 30

TPX 201 on the machine base MS 252 with the
shuttle table VTP 400, pad cleaning device TAC and

coordinate table KT 30

Urządzenie przesuwające tampon,  dozownik
rozcieńczalnika TI 300 i stół krzyżowy KT 30 na
tamponiarce TPX 201

Pad sliding device, thinner injection unit  TI 300
and coordinate table KT 30 on a TPX 201

Tamponiarka TPX 200 z karuzelą
 przenośnikową i podstawą MS 352

TPX 200 with the transfer shuttle carré 
and machine base MS 352

Dzięki kompaktowej budowie, nowe maszyny do tampodru-

ku z serii X2 określane jako technologiczne cuda  zdobywa-

ją branżę tamponiarek. Sterowane mikroprocesorem maszy-

ny wykorzystują połączenie napędu elektrycznego (serwo-

motory) z  pneumatycznym i dlatego posiadają zalety obu

systemów. Bezstopniowo regulowany skok poziomy maszy-

ny gwarantuje użytkownikowi elastyczność i łatwość pod

względem położenia tamponu. 

Maszyny do tampodruku serii X2 zostały zaprojektowane w

celu spełnienia najwyższych wymagań technicznych i cha-

rakteryzują się obszerną strefą roboczą, sterowaniem za

pomocą ekranu dotykowego oraz możliwością podłączenia

wszystkich standardowych urządzeń zewnętrznych. Nowy

innowacyjny system szybkiej wymiany klisz zapewnia osz-

czędność czasu oraz możliwość stosowania różnych wiel-

kości klisz. Regulacje położenia w osi X i Z stanowią stan-

dardową funkcję w systemie wymiany klisz, a oś Y (poziomy

skok tamponu) jest automatycznie regulowana za pomocą

panelu dotykowego.

Maszyny do tampodruku serii X2 zostały wprowadzone na

rynek w celu spełnienia najwyższych wymagań w zakresie

jakości druku. Seria X2 stanowi oszczędne rozwiązanie do

druku do 4 kolorów z łatwym do zamontowania lub demon-

tażu urządzeniem do czyszczenia tamponów. Ponadto, seria

X2 zapewnia wygodną przestrzeń roboczą do prac drukar-

skich oraz szczególnie dobrze nadaje się do integracji w

systemach.

Teca-Print takes hold of the pad printing industry with its new

pad printing machines: a compact, technical marvel known

as the "Serie X2". The microprocessor controlled machines

utilize a combination drive of servo motors and pneumatics

and there fore possesses the advantages of both systems.

The infinately adjustable horizontal stroke of the machine

guarantees the user flexability and ease in terms of pad posi-

tion.

The Serie X2 pad printing machines are designed to the hig-

hest technical requirements and integrated into the design

are a spacious work area, touch screen control, and integra-

tion of all the standard peripheral devices. Teca-Print's new

clichee system saves time with the clichee change-over,

while offering the operator flexability to easily change to cli-

chees of various sizes. The x- and z- axis positional adjust-

ments are a standard feature with this clichee system and the

y- axis (horizontal pad stroke) is automatically adjustable

through the touchscreen panel.

Teca-Print's Serie X2 pad printing machines are introduced

into the market to satisfy the highest requirements for print

quality. The Serie X2 offers cost-effective pad printing machi-

nes to print up to 4 colors and an easily integratable or remo-

vable, automatic pad cleaning device. Additionally, the Serie

X2 provides a comfortable working space for the printing jobs

and are especially well-suited for integration into systems.

Charakterystyka serii X2
Characteristics of the Serie X2


