
Seria maszyn EAZY została opracowana z myślą o początkujących użytkow- 
nikach, którzy z pewnością docenią łatwość obsługi i brak potrzeby wykony-

wania specjalnych zabiegów przy utrzymaniu maszyny.

EAZY 90, 130, 160 są maszynami elektropneumatycznymi do drukowania 
małych i średnicy przedmiotów, dostępnymi w wersjach jedno i dwukolorowych. 

Wysokiej jakości materiały wraz z doświadczeniem naszych konstruktorów 
w projektowaniu zapewniają kompaktowy rozmiar i wszechstronność użycia 

naszych maszyn, jak również precyzję i niezawodność.

Maszyny posiadają zamknięty system kałamarzy, dzięki któremu można zaoszczędzić 
nawet ponad 50% farby w porównaniu ze starym systemem kałamarzy otwartych. 

Zmiany kolorów są szybsze i łatwiejsze, a środowisko pracy pozostaje czystsze 
i zdrowsze dla operatora, ponieważ zamknięty kałamarz zapobiega ulatnianiu się 

rozcieńczalnika do atmosfery. Klawiatura elektroniczna umożliwia zmiany w cyklach 
pracy maszyny, jak również można dostosować różne siły nacisku na matrycę i na 

drukowany przedmiot. Przedmiot drukowany umieszcza się na stoliku krzyżowym ze 
sterowaniem mikro metrycznym w trzech osiach. Małe i średnie serie produkcyjny, 

próbki, które chce się wykonać samodzielnie, to wszystko mieści się w zakresie zadań 
maszyn serii EAZY, zaprojektowanych do spełniania najróżniejszych potrzeb druku. 

Ponadto, maszyny mogą być dostarczone wraz z naświetlarkami do matryc polimerowych 
lub stalowych (BR35M). Nasi technicy są zawsze dostępni, żeby Twoje doświadczenie z tam-

podrukiem było jak najlepsze.

The series EAZY of Comec Italia identifies the pad printing machines easier to use and that don’t 
require special maintenance.

EAZY 90, 130, 160 are electro-pneumatic pad printing machines for printing objects of small to 
medium-sized, available in 1 or 2 colors. Compact and versatile, like all machines built by Comec Italia 

are produced with high quality materials that guarantee, together with the experience of our engineers 
in the design, accuracy and reliability.

They comes with a sealed ceramic inking system, thanks to which you can save more than 50% of ink 
compared with old design open inkwells; color changes are more rapid and the working environment 

healthier: in fact it prevents the solvents that form part of the composition of the inks to disperse in the 
surrounding area. The digital keypad allows you to vary print runs; also you can adjust the pressure 

independently on cliché and on workpiece to be printed. It is placed on a worktable orthogonal 
with independent regulation of all axes, supplied with the machine.

Small and medium production batches of limited size, samples that you want 
to realize in-house: this is the scope of the EAZY series, designed

 for the most diverse printing needs.

Furthermore machines can be provided with a quit developing kit 
for photosensitive clichés autonomously and rapidly (BR35M). Our 

technicians are always available to help you make your printing 
experience even easier, faster and autonomous.

MASZYNY DO TAMPODRUKU
PAD PRINTING MACHINES

Comec Polska Sp. J.
ul. Lutomierska 46

95-200 Pabianice, Polska
tel. +48 42 227 58 10

comec@comec.pl

www.comec.pl



300 mm

100 mm

200 mm

80 mm

125 mm

80 mm

75 mm
125 mm
210 mm

EAZY   90
EAZY 130
EAZY 160 390 mm

390 mm
300 mm

1000 mm
820 mm
595 mm

64
0 

m
m

61
0 

m
m

53
0 

m
m

EAZY 90 1C

with hermetic inkcup and

z zamkniętym kałamarzem
i ceramicznym pierścieniem Ø 90 mm 

z zamkniętym kałamarzem
i ceramicznymi pierścieniami Ø 70 mm

ceramic ring ø 90 mm

EAZY 90 2C RR

with hermetic inkcups and
ceramic rings ø 70 mm

INKPRINT EAZY 130 1C 

z zamkniętym kałamarzem i ceramicznym
pierścieniem Ø 130 mm na stalowej podstawie

 
  

 

 

 

EAZY 90DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA EAZY 130 EAZY 160

Wymiary matrycy  
Cliché dimensions

Rozmiar kałamarza zamkniętego
Hermetic inkcup dimensions 
  

Maksymalne pole druku
Max printable size  

Poziomy ruch tamponów  
Horizontal pad movement

Pionowy ruch tamponów
Vertical pad movement  

Maksymalna siła nacisku
Max print thrust    

Zasilanie elektryczne
Electrical supply          

Zasilanie pneumatyczne
Pneumatic supply  

Waga ze stalową ławką
Weight with steel bench

Produkcja na godzinę
Production per hour

 
150x300 mm   
120x250 mm

Ø 130 mm  
Ø 110 mm

± Ø 115 mm  
± Ø   95 mm

  mm 002

   mm 08

  N 0011

  V 011/V 022

6 Bar 

  gK 021 ±

   0 szt./h021 ± xam
max±750 pc./h

 
100x225 mm   

80X225 mm

Ø 90 mm  
 Ø 70 mm

± Ø 75 mm  
± Ø 60 mm

  mm 521

   mm 08

  N 057

  V 011/V 022

6 Bar 

  gK 09 ±

  h/szt. 0021 ± xam
max ± 800 pc./h

1C
2C RR

1C
2C RR

1C
2C RR

1C
2C RR

180x360 mm
150x300 mm

Ø 160 mm 
Ø 130 mm

± Ø 145 mm 
± Ø 115 mm

  mm 003

   mm 001

  N 0081

  V 011/V 022

6 Bar 

  gK 041 ±

max ± 1200 szt./h
max ±   750 pc./h

with hermetic inkcup and ceramic
ring Ø 130 mm and steel bench

with hermetic inkcups and ceramic
rings Ø 110 mm and steel bench

INKPRINT EAZY 130 2C RR

z zamkniętymi kałamarzami i ceramicznymi
pierścieniami Ø 110 mm na stalowej podstawie

INKPRINT EAZY 160 1C

z zamkniętym kałamarzem i ceramicznym 
pierścieniem Ø 160 mm na stalowej podstawie

with hermetic inkcup and ceramic
ring Ø 160 mm and steel bench

WYMIARY SIZE

9090  130 160  130 160

ZAMKNIĘTY KAŁAMARZ

CLOSED INKCUP

EAZY90 1C  Ø 90 mm
EAZY90 2C RR Ø 70 mm

EAZY130 1C   Ø 130 mm
EAZY130  2C RR Ø 110 mm

EAZY160 1C  Ø 160 mm
EAZY160 2C RR Ø 130 mm

ELEKTRONICZNA KLAWIATURA
Dzięki elektronicznej klawiaturze cyfrowej można
zarządzać wszystkimi operacjami maszyn serii EAZY.

ELECTRONIC KEYBOARD
Thanks to digital numeric control keyboard you can
manage all operations of EAZY machines.

• Na Państwa życzenie modyfikujemy maszyny zgodnie z zamówieniem
• We will customize our machines for your individual requirements.

Maszyny EAZY pracują z zamkniętymi 
hermetycznie kałamarzami 
oraz ceramicznymi pierścieniami:

The EAZY machines work with
hermetic inkcups and ceramic rings:


