
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Mesa de estampar para laboratório, usada para o controle 
de qualidade assim como o desenvolvimento de produtos e 
cores na estamparia. 
Trabalha com barra eletromagnética ou faca de borracha, 
sendo que pode ser usada com quadro ou cilindro. 
A força do eletroímã e a velocidade de aplicação são 
ajustáveis. 
No caso de faca com borracha o ajuste de pressão se faz 
com relógios micrométricos. 
Possui regulagem do comprimento da aplicação através de 
sensores de fim de curso. 
Movimento de aplicação nas duas direções, ida e volta.

Disponível em dois tamanhos.

mesa de estampar
modelo silk-B
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Werner mathis aG
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

aparelhos de laboratório mathis ltda.
Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP,  Brasil
Tel:  55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br

dados tÉCNiCos     -   modelo  silk-B

       SILK-480-B       SILK-800-B

Largura da estampa 460 mm 660 mm

Comprimento da estampa 470 mm 800 mm

Tamanho do quadro 600 mm x 640 mm 810 mm x 970 mm

Velocidade 1 - 8 m/min 1 - 8 m/min

Força do eletroímã 1 - 100 % 1 - 100 %

Potência 1,2 kW 1,4 kW

Dimensões L 83 x P 71 x A 31 (71) cm L 116 x P 92 x A 31 (71) cm

Peso 107 kg 115 kg

quadro com barra eletromagnética cilindro com barra eletromagnética

cilindro com faca de borrachaquadro com faca de borracha

iNFormaÇÕes adiCioNais

Mesa de estampar para laboratório que 
permite trabalhar de quatro formas 
diferentes:
- quadro com barra eletromagnética
- quadro com faca de borracha
- cilindro com barra eletromagnética
- cilindro com faca de borracha.
No caso de estampa com cilindro este é 
movimentado por cima da mesa através 
da barra de ferro ou da faca de borracha.

O quadro é mantido em posição por 
suportes laterais, ajustáveis.
Para o cilindro há um suporte para manter 
a referência inicial de aplicação.

A aplicação pode ser feita repetidas vezes, 
nos dois sentidos, ida e volta.


