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Seria X5
MASZYNY DO TAMPODRUKU

PAD PRINTING MACHINES

Seria X5
TPX 550

TPX 551

TPX 552

TPX 555

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:

DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

Maks. ilość kolorów:

Rozmiary kałamarzy (ø mm):

Rozmiary kałamarzy (ø mm):

Standardowe rozmiary matryc (mm):

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

Max. number of colours:

Standard plate sizes (mm):

4. Electric supply: 230 V / 50 Hz 

6. Working area: up to 411 mm without pad cleaning device

8. Dimensions: width height depth

9. Optional peripherals: pad cleaning device TAC, thinner injector TI 300, shuttle tables, 

1. Print capacity: up to 1500 cycles per hour

3. Force of pressure: 6000 N based on centrical force

5. Control unit: PLC Processor Omron / Touchscreen

7. Weight (excl. / incl. base): 280 kg / 470 kg

(excl. machine base) 963 mm 1031 mm 1519 mm

Transfert Carré, rotary tables, height adjustable peripheral stand, 

2. Drive: electromechanical

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

Ink cup sizes:

Ink cup sizes:

TPX 550 TPX 551 TPX 552

70 x 140 / 116 x 226 / 115 x 320 / 120 x 96

6 6

72 / 86 / 96 / 115 / 130 / 160 / 195 *

600 x 150 600 x 200 180 x 350 580 x 260

450 x 150 600 x 150 125 x 260 350 x 220

350 x 150 600 x 180 150 x 300 580 x 220

2

72 / 86 / 96 / 115 / 130 / 160 / 195*

580 x 350

TPX 555

70 x 140 / 116 x 226 / 115 x 320 / 120 x 96

6

72 / 86 / 96 / 115 / 130 / 160 / 195 *

180 x 350 580 x 350

125 x 260 350 x 220

150 x 300 580 x 220

10. Opcjonalne wyposażenie stół koordynatów, podstawa maszyny, system przesuwania tamponu i detali, uchwyt na detal

4. Zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz 

6. Obszar roboczy: do 411 mm bez urządzenia do czyszczenia tamponu

8. Wymiary: szerokość wysokość głębokość

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

1. Wydajność drukowania: maks. 1500 cykli na godzinę

3. Siła docisku: 6000 N przy sile centralnej

5. Jednostka sterowania: Sterownik PLC Omron / ekran dotykowy

7. Waga (bez podstawy / z podstawą): około 280 kg / 470 kg

(bez podstawy maszyny) 963 mm 1031 mm 1519 mm

zewnętrzne: karuzela przenośnikowa, stoły obrotowe, regulacja wysokości podstawy,

dodatkowe:

2. Napęd: elektromechaniczny

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

bis 1200 pro Stunde

305 kg / 495 kg

1600 x 1070 x 1519 mm

TPX 550 TPX 551 TPX 552

70 x 140 / 116 x 226 / 115 x 320 / 120 x 96

6 6

72 / 86 / 96 / 115 / 130 / 160 / 195 *

500 x 150 600 x 200 180 x 350 580 x 260

450 x 150 600 x 150 125 x 260 350 x 220

350 x 150 600 x 180 150 x 300 580 x 220

2

72 / 86 / 96 / 115 / 130 / 160 / 195*

580 x 350

TPX 555

70 x 140 / 116 x 226 / 115 x 320 / 120 x 96

6

72 / 86 / 96 / 115 / 130 / 160 / 195 *

180 x 350 580 x 350

125 x 260 350 x 220

150 x 300 580 x 220

up to 1200 cycles per hour

305 kg / 495 kg

1600 x 1070 x 1519 mm

bez stołu przesuwnego 

without shuttle tables and 

o. podajnika karuzelowego 

Transfert Carré
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Seria X5 i urządzenia zewnętrzne
Serie X5 & peripherals

Tamponiarka TPX 552 – druk 2-kolorowy – z
mechanizmem farbowym z bocznym kałamarzem

TPX 552 – 2 colour print – and 
lateral cup inking mechanism

Tamponiarka TPX 550 – druk 6-kolorowy – z karuzelą
przenośnikową i urządzeniem do czyszczenia tamponu

TPX 550 – 6 colour print – with Transfert Carre and
pad cleaning device

Tamponiarka TPX 550 ze stołem przesuwnym i
 parawanem zabezpieczającym z kurtyną świetlną 

TPX 550 with shuttle table and 
safety guarding with light curtain

Tamponiarka TPX 555 z urządzeniem do
 czyszczenia tamponu – druk 4-kolorowy za 
pomocą jednego tamponu StarX 

TPX 555 with pad  cleaning device – 
4 colour print with one StarX-pad

Tamponiarka TPX 551 – druk 4-kolorowy – 
z kompensatorami wysokości kałamarzy, 3
 kałamarze standardowe, 1 kałamarz owalny i
 urządzenie do czyszczenia tamponu

TPX 551 – 4 colour print – with pad height
 compensators, 3 standard ink cups, 1 oval ink 
cup and pad cleaning device

Bezstopniowo regulowane położenia tamponu
Pad positions infinitely programmable

� Maszyny do tampodruku z nowej serii X5 oferują szereg

nowych możliwości. Napędzane serwomotorami we wszyst-

kich trzech osiach maszyny te dostępne są z zamkniętym

systemem kałamarza, otwartym systemem kałamarza lub w

konfiguracji z bocznym kałamarzem.

Seria X5 wyróżnia się również łatwą w obsłudze konstrukcją.

Maszyny posiadają ekran dotykowy, system szybkiej wymi-

any klisz z wygodną regulacją w osi X, Y i Z. Seria X5 jest w

stanie zaspokoić szeroki zakres wymagań drukarskich dzięki

swojej elastyczności i licznym przyjaznym funkcjom, które

usprawnią produkcję i zwiększą wydajność Twojej firmy.

� Teca-Print's Serie X5 offers a world of new possibilities with

its new electro-mechanical pad printing machines. The new

Series X5, which offer servo drives for all three axis, are

 available in sealed cup, open ink well, and lateral cup

 configurations. 

The Serie X5 also boasts of an overall "easy to use" design

concept. The Series X5 machine offers a Touch Screen

Panel, fast cliche change over with an effortless x-, y-, z-

directional adjustment system. The Series X5 will be able to

easily satisfy a wide range of technical printing demands

because of its  flexibility and numerous user-friendly features

wich will  improve your production and efficiency.

� Teca-Print oferuje klientom serię X5 jako jedną z najbard-

ziej elastycznych i ekonomicznych maszyn dostępnych

obecnie na rynku. Drukowanie na przedmiotach może się

odbywać w różnych położeniach tj. na długości, szerokości

lub głębokości w tym samym cyklu drukowania. Opcje pro-

gramu pozwalają na wiele punktów pobierania i nakładania

farby, co zmniejsza koszty eksploatacyjne i czasy wymiany.

Oto kilka przykładów jak elastyczność serii X5 może pomóc

firmie w zmniejszeniu całkowitych kosztów drukowania.

� Teca-Print's Series X5 provides customers with one of the

most flexible, production cost-reducing machines available

on the market today. Parts can be printed on different

 positions, whether the length, width, or depth, and within the

same print cycle. Program options allow for multiple ink pick

up and drop off points, reducing consumable costs and

 change-over times. These are some ways that the flexibility

of Teca-Print's Series X5 can help your company to save

time and reduce the overal printing costs.

Charakterystyka serii X5
Characteristics of the Series X5

TPX 552 oraz TPX555 na zapytanie

TPX 552 and TPX 555 on demand


