
PRODUCENT MASZYN DO HOT - STAMPINGU

PNEUMATYCZNA PRASA CNC 2115-P80 
do złocenia, tłoczenia i przetłaczania

MADE IN POLAND
by

e-mail: biuro@cnctechnika.pl

CNCtechnika s.c.

1

ul. Zbożowa 22 H   

20 - 827 Lublin   

tel.: 81 747 - 54 - 75 



automatyczne przewijanie folii do złocenia

CNC 2115 - P80

wielkość płyty grzejnej grzejnej 210 x 150 mm
powierzchnia stołu roboczego
regulacja temp.grzania z wyświetlacza
wysokość złoconego stosu
średnica tłoka
siła nacisku prasy
ciśnienie powietrza zasilającego
pobór prądu
zasilanie
waga maszyny
wym.maszyny (szer. x gł. x wys.) 750 x 530 x 1670 mm

120 kg
230 V
900 W

0,8 - 1,2 MPa 
do 0,6 T 

80 mm 

500 x 350 mm

85 mm
do 200 C0

stół krzyżowy - wyposażenie opcjonalne
ramka do montażu matryc i czcionek - wyposażenie opcjonalne

automatyczny / pneumatyczny docisk płyty grzejnej
regulacja czasu wygrzewania

www.cnctechnika.pl

producent: CNCTECHNIKA s.c.

ul. Zbożowa 22 H   20 - 827 Lublin    tel.: 81 747 - 54 - 75

SPECYFIKACJA PRASY CNC 2115-P80

PRASA DO HOT-STAMPINGU - ZŁOCENIA , TŁOCZENIA , PRZETŁACZANIA
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regulacja siły nacisku

panel 
sterowania

regulacja temperatury
złocenia/tłoczenia

regulacja czasu
wygrzewania 

(zacisku)

regulacja długości automatycznego
przewijania folii

stół krzyżowy 
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BUDOWA PRASY CNC 2115-P80
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regulacja zakresu skoku siłownika
(płyty grzejnej)

siłownik pneumatyczny

prowadnica liniowa stabilizująca 
ruch płyty grzejnej 

regulacja 
płyty grzejnej

osłona bezpieczeństwa

www.cnctechnika.pl

BUDOWA PRASY CNC 2115-P80
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podajnik rolki folii do złocenia 

układ automatycznego przewijania folii 
po każdym cyklu

UKŁAD PODAWANIA I PRZEWIJANIA FOLII
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MOCOWANIE MATRYC W RAMKACH

listwy mocujące 
matryca

ramka
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stół krzyżowy ( regulacja stołu 
w osi X, Y oraz kątowo )

ramka do matryc

tuleje

(wierszowniki i listwy mocujące do matryc)

płyta do mocowania matryc (gwintowana) 
na zamki rozsuwane

płyta do mocowania matryc 
na zamki mimośrodowe

zamki rozsuwane

klucz do zamków rozsuwanych

zamki mimośrodowe

klucz do zamków mimośrodowych

tuleja ograniczająca skok tłoka 
pneumatycznego w dół

tuleja ograniczająca skok tłoka 
pneumatycznego do góry
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DODATKOWE ELEMENTY PRASY CNC 2115-P80
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