
Film konumlandırma ünitesi FPU, desen filmlerinin kalıplara hızlı bir şekilde 
konumlandırılmasını sağlamak için tasarlanmıştır, bu da çok renkli işler için MHM baskı 
makinalarında daha hızlı kurulum süreleriyle baskıya hazır olmanıza olanak sağlar..

Silindir çerçeveler de dahil olmak üzere tüm kalıp tipleri için kullanılabilir ve parlak ‘LED’ 
kılavuzları tüm desen film pozlarının tüm kalıplarda tam olarak aynı konuma yerleştirilmesini 
sağlar. (Film pozitifleri ayrıca boyuta kesilebilir, israfı azaltabilir ve film maliyetlerini en aza 
indirebilir).

FPU bağımsızdır ve pozlama ünitesinin cam yüzeyine müdahale etmez ve operatörlerin 
pozlama ünitesinin bitmesini beklemek zorunda kalmadan çok sayıda kalıp hazırlamasını 
sağlar.

Son olarak, kalıpları baskı makinasına takarken bir ön-kayıt paletinin kullanılmasına gerek 
yoktur. Tüm kalıplar, MHM’nin benzersiz pin konumlandırıcılarını ve “Sıfır” ayar gerektiren 
mikro kayıt sistemini kullanarak mükemmel olarak baskı makinasına ayarlanmış olur.
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• Bağımsız olan ünite, bekleme yapmanıza gerek kalmadan dışarıda ölçü almanıza olanak
verir ve kalıpların üretimini kolaylaştırır.

• Geleneksel çerçeveler, makaralı çerçeveleri ve hatta ahşap çerçevelerle kullanım için uygundur.

• Çeşitli ebattaki kalıplara uygundur.

• Dahili ince çizgili ‘LED’ kılavuzları, desen filminin kalıba doğru yerleştirilmesi için kılavuzlar.

• Basıkıya hazır kalıplar, MHM baskı makinesine doğrudan ya da çok ince ayarlama ile
baskıya girmeye olanak verir.

• Asgari boyuta kesilmiş filmlerin kullanılmasına izin verir, israfı ve film
maliyetlerini büyük ölçüde azaltır.

• Kayıt pimlerinin ekranlara tam olarak yerleştirilmesi için pin-bar birlikte verilir.

• Güç: 350 W
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FPU S

Maksimum kalıp uzunluğu: 1120mm / 44.1”

Minimum kalıp uzunluğu: 500mm / 19.7”

FPU XL

Maksimum kalıp uzunluğu: 2200mm / 86.6”

Minimum kalıp uzunluğu: ayarlanabilir
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FPU L

Maksimum kalıp uzunluğu: 1520mm / 59.8”

Minimum kalıp uzunluğu: 750mm / 29.5”


