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Wszystkie maszyny i urządzenia MHM z dumą produkujemy i
wytwarzamy w Austrii. Nasz kreatywny, doświadczony,
dynamiczny i pełen pasji zespół jest całkowicie
zaangażowany, aby zapewnić najlepsze maszyny i
urządzenia dla Twojego biznesu.
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PERFECTION IN SCREENPRINTING

power your business
INNOWACYJNOŚĆ

MHM jest marką o światowym zasięgu i renomie. Jako pionierzy w produkcji maszyn i
urządzeń do nadruku na tekstyliach nieprzerwanie wychodzimy naprzeciw zmieniającym
się potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Dzięki ciągłym badaniom rynku
wprowadzamy i stosujemy w naszej produkcji najnowsze rozwiązania technologiczne tak
aby zapewnić Państwa firmie maszyny i urządzenia proste w obsłudze i przyjazne
użytkownikowi a jednocześnie innowacyjne i na najwyższym poziomie pracy.

JAKOŚĆ

Maszyny i urządzenia MHM produkowane są tylko z najwyższej jakości materiałów i
komponentów. Elementy i podzespoły wykonujemy za pomocą komputerowo sterowanych
maszyn w oparciu o systemy CNC, co pozwala na szybką, precyzyjną i wysoce powtarzalną
produkcję złożonych elementów. Podczas produkcji stosujemy ściśle określone,
rygorystyczne procedury kontrolne, co dodatkowo sprawia, że nasze maszyny i urządzenia
cieszą
się
najwyższą
jakością,
wieloletnią
niezawodnością
i
żywotnością.

NIEZAWODNOŚĆ

Marka MHM na całym świecie kojarzy się przede wszystkim z niezawodnością i
austriacką precyzją. Nasze maszyny i urządzenia cieszą się niezmiennie ogromnym
zaufaniem wśród swych użytkowników na całym świecie. Najważniejszym naszym celem
jest zawsze zadowolenie i sukces naszych klientów.

NIEKTÓRE Z PODSTAWOWYCH ZALET MASZYN MHM
Panel sterujący typu tablet z łączem WIFI
•
System operacyjny z opcją autodiagnozy
•
Szybka pomoc techniczna poprzez internet
•
Aktualizacja oprogramowania online
•
Bardzo szybki napęd AC/Servo o 1 lub 2 indexy
•
Elektryczny napęd AC wózka raklowego
•
Sterowanie maszyną z każdej stacji drukującej
•
Indywidualny nożycowy mechanizm raklowy
•
Szybki i prosty montaż i zmiana rakli
•
Podnoszone ramie drukujące-nieograniczony dostęp do sit •
*Wszystkie maszyny MHM są kompatybilne z dwoma standardami sit roller frame (Newman).
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Indywidualne ustawienie prędkości pracy rakli
Proste ustawienie zakresu pracy wózka raklowego
Indywidualne ustawienia kata rakli
Regulacja docisku rakli na każdej stacji drukującej
Bardzo prosty pneumatyczny montaż sit każdego rodzaj*
Mikrorejestracja sit z pozycją zero
Aluminiowe palety
Szybka i prosta zmiana palet poprzez przycisk
Sterowanie flashami z monitora
Of-contact na każdej stacji drukującej

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeżeli
potrzebujesz
wszechstronnej,
kompaktowej, taniej, prostej w obsłudze a
zarazem zajmującej mało miejsca maszyny do
druku na koszulkach, torbach lub wykrojach
SA-Evo jest właśnie tym, czego szukasz …..
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PODSTAWOWE ZALETY
Panel sterujący typu tablet z łączem WIFI
System operacyjny z opcją autodiagnozy
Szybka pomoc techniczna poprzez internet
Aktualizacja oprogramowania online
Opcja zapamiętywania wykonanych prac
Bardzo szybki napęd AC/Servo o 1 lub 2 indexy
Obrót maszyny o1 lub 2 indexy w obu kierunkach
Moduł początek/koniec oraz moduł próbnik
Wielofunkcyjny licznik produkcji
Przycisk do pomijania źle nałożonych wyrobów
Funkcja podgrzewania palet
Sterowanie maszyną z każdej stacji drukującej
Indywidualny nożycowy mechanizm raklowy
Szybki i prosty montaż i zmiana rakli
Indywidualne ustawienie prędkości pracy rakli
Proste ustawienie zakresu pracy wózka raklowego

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indywidualne ustawienia kąta rakli
•
Regulacja docisku rakli na każdej stacji drukującej •
Bardzo prosty pneumatyczny montaż sit każdego rodzaj * •
Centralny of-contact
•
Microrejestracja w każdym kierunku
•
Aluminiowe palety
•
Szybka i prosta zmiana palet poprzez przycisk
•
Sterowanie flashami z monitora
•
Pedał nożny z funkcją start/stop/wstrzymaj
•
System bezpieczeństwa
•
Elektryczny napęd AC wózka raklowego
•
Mocowanie sit za pomocą MHM pin-locks
•
Regulowana prędkość indexu
opcjonalnie
Uchwyt do lasera

opcjonalnie

Podgląd pracy maszyny na Smarfonie

opcjonalnie
opcjonalnie

Funkcja Multiprint

*. Wszystkie maszyny MHM są kompatybilne z dwoma standardami sit roller frame (Newman).

Specyfikacja
Ilość palet
Max. number of print stations
Max. format druku (cm / inch)
Max. diameter (cm / inch)
Wysokość maszyny (cm / inch)
Weight of machine (kg / lbs)
Zużycie powietrza (l/min)
Rec. capacity of air supply (l/min)
Ciśnienie powietrza (minimum)
Drive System
Napięcie
Electrical requirement (indexer)
Pobór mocy na stację drukujacą
Registration accuracy (mm / inch)
Rekomendowany profil szablonu (cm / inch)
Max. frame size (cm / inch)
Wydajność (szt/h)
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SPSA 08

SPSA 10

8
6

10
8

43 x 50 cm / 17 x 20"
370 cm / 146"
410 cm / 161,5"
156 cm / 61,4"
156 cm / 61,4"
1200 / 2650
1300 / 2870
240
300
370
420
7 bar / 100 psi (tylko suche, przefiltrowane powietrze)
AC-Servo-Drive Index / electrical squeegee drive
1 ph~200 / 240 V, 50 / 60 Hz (+/-5%)
3 kW
0,4 kW
+/- 0,02 mm / +/- 0,00078"
4 x 4 cm / 1,57 x 1,57"
60 x 84 cm / 23,6 x 33"
900

Maszyna prosta, kompaktowa o niewielkich rozmiarach,
a przy tym dająca nieograniczone możliwości druku ….
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PODSTAWOWE ZALETY
Panel sterujący typu tablet z łączem WIFI
•
System operacyjny z opcją autodiagnozy
•
Szybka pomoc techniczna poprzez internet
•
Aktualizacja oprogramowania online
•
Opcja zapamiętywania wykonanych prac
•
Bardzo szybki napęd AC/Servo o 1 lub 2 indexy
•
Obrót maszyny o1 lub 2 indexy w obu kierunkach
•
Moduł początek/koniec oraz moduł próbnik
•
Wielofunkcyjny licznik produkcji
•
Przycisk do pomijania źle nałożonych wyrobów
•
Funkcja podgrzewania palet
•
Elektryczny napęd AC wózka raklowego
•
Sterowanie maszyną z każdej stacji drukującej
•
Indywidualny nożycowy mechanizm raklowy
•
Szybki i prosty montaż i zmiana rakli
•
Podnoszone ramie drukujące-nieograniczony dostęp do sit •
Indywidualne ustawienie prędkości pracy rakli
•

Proste ustawienie zakresu pracy wózka raklowego
•
Indywidualne ustawienia kąta rakli
•
Regulacja docisku rakli na każdej stacji drukującej
•
Mocowanie sit za pomocą MHM pin-locks
•
Bardzo prosty pneumatyczny montaż sit każdego rodzaju * •
Of-contact na każdej stacji drukującej
•
Mikrorejestracja sit z pozycją zero
•
Aluminiowe palety
•
Szybka i prosta zmiana palet poprzez przycisk
•
Sterowanie flashami z monitora
•
Pedał nożny z funkcją start/stop/wstrzymaj
•
System bezpieczeństwa
•
Nieograniczone mozliwości ustawienia druku
•
Regulowana prędkość indexu
opcjonalnie
Uchwyt do lasera
opcjonalnie
Podglad pracy maszyny na Smarfonie
opcjonalnie
Funkcja Multiprint
opcjonalnie

* Wszystkie maszyny MHM są kompatybilne z dwoma standardami sit roller frame (Newman).

Specyfikacja
Ilość palet
Max. number of print stations
Max. format druku (cm / inch)
Max. diameter (cm / inch)
Wysokość maszyny (cm / inch)
Weight of machine (kg / lbs)
Zużycie powietrza (l/min)
Rec. capacity of air supply (l/min)
Ciśnienie powietrza (minimum)
Drive System
Napięcie
Electrical requirement (indexer)
Pobór mocy na stację drukujacą
Registration accuracy (mm / inch)
Rekomendowany profil szablonu (cm / inch)
Max. frame size (cm / inch)
Wydajność (szt/h)
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SPXC 04

SPXC 08

4
3

8
6

320 cm / 126"
950 / 2100
130
270

SPXC 10

SPXC 12

10
12
8
10
43 x 50 cm / 17 x 20"
370 cm / 146"
410 cm / 161,5"
450 cm / 177"
180 cm / 71"
1100 / 2430
1270 / 2800
1690 / 3730
220
280
340
350
400
450
7 bar /100 psi
tylko suche,
przefiltrowane
(filtered,
przefiltrowan
suche, squeegee drive
AC dry
inverter indexer
motor / electrical
1 ph~200 /przefiltrowane
240 V, 50 / 60 Hz (+/-5%)
powietrze)przefiltrow
1,6 kW
ane powietrze)
0,4 kW
+/- 0,02 mm / +/- 0,00078"
4 x 4 cm / 1,57 x 1,57"
60 x 84 cm / 23,6 x 33"
1200

SPXC 14
14
12
490 cm / 193"
1950 / 4300
400
500

powietrze

Najlepsza maszyna w swej klasie, szybka, prosta w
obsłudze, wydajna, oszczędzająca czas potrzebny na
ustawienie lub zmianę drukowanego wzoru.
Niezawodna maszyna najczęściej wybierana przez
drukarzy na całym świecie …..
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PODSTAWOWE ZALETY
Panel sterujący typu tablet z łączem WIFI
•
System operacyjny z opcją autodiagnozy
•
Szybka pomoc techniczna poprzez internet
•
Aktualizacja oprogramowania online
•
Opcja zapamiętywania wykonanych prac
•
Bardzo szybki napęd AC/Servo o 1 lub 2 indexy •
Obrót maszyny o1 lub 2 indexy w obu kierunkach
•
Moduł początek/koniec oraz moduł próbnik
•
Wielofunkcyjny licznik produkcji
•
Przycisk do pomijania źle nałożonych wyrobów
•
Funkcja podgrzewania palet
•
Elektryczny napęd AC wózka raklowego
•
Sterowanie maszyną z każdej stacji drukującej
•
Indywidualny nożycowy mechanizm raklowy
•
Szybki i prosty montaż i zmiana rakli
•
Podnoszone ramie drukujące-nieograniczony dostęp do sit •
Indywidualne ustawienie prędkości pracy rakli
•
Proste ustawienie zakresu pracy wózka raklowego
•

Indywidualne ustawienia kąta rakli
Regulacja docisku rakli na każdej stacji drukującej
Mocowanie sit za pomocą MHM pin-locks
Bardzo prosty pneumatyczny montaż sit każdego rodzaju
Of-contact na każdej stacji drukującej
Mikrorejestracja sit z pozycją zero
Aluminiowe palety
Szybka i prosta zmiana palet poprzez przycisk
Sterowanie flashami z monitora
Pedał nożny z funkcją start/stop/wstrzymaj
System bezpieczeństwa

Nieograniczone możliwości ustawienia druku
Regulowana prędkość indexu
opcjonalnie
Uchwyt do lasera
opcjonalnie
Podgląd pracy maszyny na Smartfonie
opcjonalnie
Funkcja Multiprint
opcjonalnie
Uchylna stacja drukująca podwojenie druku opcjonalnie
Palety z podsysem (tzw. Vakuum)
opcjonalnie

* Wszystkie maszyny MHM są kompatybilne z dwoma standardami sit roller frame (Newman).

Specyfikacja
Ilość palet
Max. number of print stations
Max.format druku (cm / inch)
Max. print area (cm / inch) Type LS
Max. średnica (cm / inch)
Max. diameter (cm / inch) Type LS of
Wysokość maszyny
Air consumption (l/min)
Zużycie powietrza (l/min)
Ciśnienie powietrza
Max. frame size (cm
Napięcie
Pobór mocy na stację drukującą
Rekomen. profil szablonu (cm / inch)
Wydajność (szt/h)
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SPSX 10
10
8

455 cm / 179"
485 cm / 191"
1680 / 3700
280
400

•
•
•
*•
•
•
•
•
•
•
•

SPSX
12

SPSX 14
14
12

12
10
45 x 55 cm / 18 x 22"
45 x 70 cm / 18 x 27,5"
500 cm / 197"
542 cm / 214"
530 cm / 209"
572 cm / 225"
175 cm / 69"
2100 / 4630
1900 / 4190
400
340
500
450
7 bar / 100 psi (filtered, dry air supply only)
Servo-Drive Index / electrical squeegee drive 1
ph~200 / 240 V, 50 / 60 Hz (+/-5%)
2 kW
0,4 kW
4 x 4 cm / 157 x 157"
1400

SPSX
16

SPSX
18

16
14

18
16
n.a.
625 cm / 246"
n.a.

584 cm / 230"
614 cm / 242"
2650 / 5840
460
550

2870 / 6330
520
600

Ikona wśród maszyn, zaawansowana technologicznie,
posiadająca niepowtarzalne możliwości drukarskie,
wydajna, wysoce ceniona wśród specjalistów z branży
we wszystkich krajach na świecie…
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PODSTAWOWE ZALETY
Precyzyjna , stabilna aluminiowo-stalowa konstrukcja
•
Sztywna, nieuginająca się konstrukcja stołów
•
Panel sterujący typu tablet z łączem WIFI
•
System operacyjny z opcją autodiagnozy
•
Szybka pomoc techniczna poprzez internet
•
Aktualizacja oprogramowania online
•
Opcja zapamiętywania wykonanych prac
•
Bardzo szybki napęd AC/Servo o 1 lub 2 indexy
•
Obrót maszyny o1 lub 2 indexy w obu kierunkach
•
Moduł początek/koniec oraz moduł próbnik
•
Wielofunkcyjny licznik produkcji
•
Przycisk do pomijania źle nałożonych wyrobów
•
Funkcja podgrzewania palet
•
Elektryczny napęd AC wózka raklowego
•
Sterowanie maszyną z każdej stacji drukującej
•
Indywidualny nożycowy mechanizm raklowy
•
Szybki i prosty montaż i zmiana rakli
•
Podnoszone ramie drukujące-nieograniczony dostęp do sit•
Indywidualne ustawienie prędkości pracy rakli
•
Proste ustawienie zakresu pracy wózka raklowego
•

Indywidualne ustawienia kąta rakli

•

Regulacja docisku rakli na każdej stacji drukującej
•
Mocowanie sit za pomocą MHM pin-locks
•
Bardzo prosty pneumatyczny montaż sit każdego rodzaju * •
Centralny, ustawiany elektronicznie of-contact
•
Mikro-rejestracja sit z początkową pozycją zero •
Aluminiowe palety
•
Szybka i prosta zmiana palet poprzez przycisk
•
Sterowanie flashami z monitora
•
Pedał nożny z funkcją start/stop/wstrzymaj
•
System bezpieczeństwa

Nieograniczone możliwości ustawienia druku
Regulowana prędkość indexu
opcjonalnie
Uchwyt do lasera
opcjonalnie
Funkcja Multiprint
opcjonalnie
Palety z podsysem (tzw. Vakuum)
opcjonalnie
Of-contact na każdej stacji
opcjonalnie
Automatyczny system rejestracji “GOTO' z zapamiętywaniem
wzorów (nieograniczona możliwość zapamiętywania ustawień wzorów) opcjonalnie

* Wszystkie maszyny MHM są kompatybilne z dwoma standardami sit roller frame (Newman).

Specyfikacja
Ilość palet
Max. number of print stations

SP 08

SP 10

SP 12

8
6

10
8

12
10

Dostępny format druku (cm / inch)
Max. diameter: 50 x 70 cm / 20 x 27,5" print size
Max. średnica: 70 x 100 cm / 27,5 x 39" print size
Max. diameter: 80 x 110 cm / 31,5 x 43" print size
Wysokość maszyny (cm / inch)
Weight of machine (kg / lbs)
Zużycie powietrza (l/min)
Rec. capacity of air supply (l/min)
Ciśnienie powietrza (minimum)
Drive System
Napięcie
Electrical requirement (indexer)

Pobór mocy na stację drukującą
Registration accuracy (mm / inch)
Rekomendowany profil szablonu (cm / inch)
Max. frame size: 50 x 70 cm / 20 x 27,5" print size
Max. wymiar sita dla formatu druku 70 x 100 cm / 27,5 x 39"
Max. frame size: 80 x 110 cm / 31,5 x 43,4" print size
Wydajność (szt/h)
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505 cm / 199"
575 cm / 226"
635 cm / 250"
2100 / 4630
190
500

SP 14

14
12
50 x 70 cm / 20 x 27

SP 16

SP 18

SP 20

16
14

18
16

20
18

n.a.
n.a.
690 cm / 272"
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
735 cm / 289"
n.a.
n.a.
205 cm / 81"
3890 / 8580
370
800

,5"
70 x 100 cm / 27,5 x 39"
n.a.
80 x 110 cm / 31,5 x 43"
n.a.
n.a.
505 cm / 199"
555 cm / 219"
600 cm / 236"
640 cm / 252"
625 cm / 246"
685 cm / 270"
735 cm / 289"
n.a.
675 cm / 266"
740 cm / 291"
n.a.
n.a.
185 cm / 72,8"
2300 / 5070
2550 / 5620
2740 / 6040
3150 / 6950
220
250
280
310
550
600
650
700
8 bar / 116 psi (filtered, dry air supply only)
AC-Servo-Drive Index / electrical squeegee drive
3 ph~210 / 400 V, 50 / 60 Hz (+/-5%)
2,5 kW
0,6 kW
+/- 0,02 mm / +/-0,00078"
4 x 4 cm / 157 x 157"
75 x 112 cm / 29,5 x 44"
91 x 144 cm / 36 x 56"
105 x 154 cm / 41 x 60"
900 - 1400 (according to model)

3640 / 8030
340
750

Przedstawiamy najnowszą, innowacyjną w swej konstrukcji, wszechstronną
maszynę o nieograniczonej modułowej możliwości rozbudowy. Bezłańcuchowy
inteligentny indywidualny napęd każdego stolika zapewnia dożywotnie
stuprocentowe pasowanie gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo w
użytkowaniu. To jedyna maszyna, którą będziesz mógł powiększać wraz z
rozwojem Twojej firmy…..

BRAK ŁAŃCUCHA
PASOWANIE
100% !!!
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PODSTAWOWE ZALETY
Panel sterujący typu tablet z łączem WIFI
•
System operacyjny z opcją autodiagnozy
•
Szybka pomoc techniczna poprzez internet
•
Aktualizacja oprogramowania online
•
Opcja
zapamiętywania
wykonanych
prac
•
Rewolucyjny inteligentny system napędowy
•
Sterowana prędkość obrotu w każdym kierunku
•
Moduł początek/koniec oraz moduł próbnik
•
Wielofunkcyjny licznik produkcji
•
Przycisk do pomijania źle nałożonych wyrobów
•
Funkcja podgrzewania palet
•
Elektryczny napęd AC wózka raklowego
•
Sterowanie maszyną z każdej stacji drukującej
•
Indywidualny nożycowy mechanizm raklowy
•
Szybki i prosty montaż i zmiana rakli
•
Podnoszone ramię drukujące-nieograniczony dostęp do sit •
Indywidualne ustawienie prędkości pracy rakli
•
Proste ustawienie zakresu pracy wózka raklowego
•

Indywidualne ustawienia kąta rakli
•
Regulacja docisku rakli na każdej stacji drukującej
•
Mocowanie sit za pomocą MHM pin-locks
•
Bardzo prosty pneumatyczny montaż sit każdego rodzaju * •
W ruchu pozostają tylko stacje, które drukują
•
Of-contact na każdej stacji drukującej
•
Mikro-rejestracja sit z początkową pozycją zero •
Aluminiowe palety
•
Szybka i prosta zmiana palet poprzez przycisk
•
Sterowanie flashami z monitora
•
Pedał nożny z funkcją start/stop/wstrzymaj
•
Bezprzewodowy system bezpieczeństwa
•
Nieograniczone możliwości ustawienia druku
•
Uchwyt do lasera
opcjonalnie
Podgląd pracy maszyny na Smartfonie
opcjonalnie
Możliwość druku dwóch różnych wzorów jednocześnie opcjonalnie
Podnoszenie stacji drukującej
opcjonalnie
Wbudowane wyjścia do modułów flash/flock/folia opcjonalnie

* Wszystkie maszyny MHM są kompatybilne z dwoma standardami sit roller frame (Newman).

Specyfikacja
Ilość palet
Max. number of print stations
Max. format druku (cm / inch)
Width of machine (cm / inch)
Długość modułu (cm / inch)
Length of 2-step-section (cm / inch)
Długość modułu 3-stopniowego (cm / inch)
Weight of 2-step-section (kg / lbs)
Waga modułu 3-stopniowego (kg / lbs)
Weight of station (kg / lbs)
Zużycie powietrza na stację drukującą (l/min)
Air consumption per table (l/min)
Ciśnienie powietrza (minimum)
Drive System
Napięcie
Electrical requirement (per printstation)
Pobór mocy na jeden stół obrotowy
Registration accuracy (mm / inch)
Rekomendowany profil szablonu (cm / inch)
Max. frame size (cm / inch)
Wydajność (szt/h)
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50 x 70 cm

70 x 100 cm

80 x 110 cm

do 60
up to 48
50 x 70 cm / 20 x 27,5"
70 x 100 cm / 27,5 x 39"
80 x 110 cm / 31,5 x 43"
400 cm / 158"
420 cm / 166"
440 cm / 174"
730 cm / 288"
790 cm / 311"
810 cm / 319"
260 cm / 102,4"
390 cm / 153,5"
550 / 1210
750 / 1650
100
100
110
30
15
8 bar / 116 psi (filtered, dry air supply only)
iDS intelligent drive system (individual drive on every pallet arm)
3 x 380 / 400V, 50/60Hz (+/-5%)
0,4 kW
0,11 kW
+/- 0,02 mm / +/-0,00078"
4 x 4 cm / 1,57 x 1,57"
105 x 115 cm / 41 x 45,2"
105 x 144 cm / 41 x 56"
105 x 154 cm / 41 x 60"
1500
1380
1350

Innowacyjna i wysoce wydajna
jednostanowiskowa
maszyna
idealna do dużych druków
jednokolorowych jak również
druku m.in. wielokolorowych
próbników …..
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PERFECTION IN SCREENPRINTING

PODSTAWOWE ZALETY
Elektrycznie napędzany wózek raklowy
•
Indywidualny nożycowy mechanizm raklowy
•
Indywidualne ustawienie prędkości pracy rakli
•
Proste ustawienie zakresu pracy wózka raklowego
•
Bardzo prosty pneumatyczny montaż sit każdego rodzaju* •
Of-contact z przodu i z tyłu
•
Aluminiowe palety
•
Podnoszone ramię drukujące-nieograniczony dostęp do sit •
Mocowanie sit za pomocą MHM pin-locks
•
Regulacja docisku rakli
•
Szybki i prosty montaż i zmiana rakli
•
Mikro-rejestracja sit z początkową pozycją zero
•
* Wszystkie maszyny MHM są kompatybilne z dwoma standardami sit roller frame (Newman).

Specyfikacja
Ilość palet
Max. number of print stations
Max. format druku (cm / inch)
Dimensions (L x B x H) 1)
Waga maszyny (kg / lbs) 1)
Air consumption (l/min)
Zużycie powietrza (l/min)
Air pressure (minimum)
Napięcie
Electrical requirement
Rekomendowany profil szablonu (cm / inch)
Max. frame size (cm / inch)

50 x 70 cm

70 x 100 cm

80 x 110 cm

2
1
50 x 70 cm / 20 x 27,5"
70 x 100 cm / 27,5 x 39"
215 x 205 x 149 cm / 85 x 81 x 59"
580 / 1280
30
50
6 bar / 87 psi (filtered, dry air supply only)
1 ph 230V, 50/60Hz (+/-5%)
1,5 kW
4 x 4 cm / 1,57 x 1,57"
75 x 112 cm / 29,5 x 44"
91 x 144 cm / 36 x 56"

80 x 110 cm / 31,5 x 43"

1)
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105 x 154 cm / 41 x 60"
dane dotyczą formatu 70x100cm

®

ARIOLI GROUP

PERFECTION IN SCREENPRINTING

Wyłączny przedstawiciel na Polskę
DAAB Andrzej Ślęzak
Tel: 600353580 E-mail: daab@daab.pl
www.sitodruk-maszyny.com

MHM reserves the right to change specifications without prior notice

Serving the screenprinting industry worldwide.

