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MINIPRINT KP05 jest najmniejszą maszyną do tampodruku produkowaną 
przez  Comec Italia. KP05 jest produkowana przy użyciu materiałów 

najwyższej jakości zgodnie ze sztuką projektowania technicznego. Rezul-
tatem prac jest urządzenie o bezkonkurencyjnej niezawodności. Zam-

knięty system kałamarza pozwala na bardzo szybkie przezbrojenie maszyny 
oraz pomaga zaoszczędzić do 50% farby. Zamknięty kałamarz powstrzymuje 

również parowanie rozcieńczalnika znajdującego się w farbie, co czyni środo- 
wisko pracy przyjemniejszym, czystszym i przede wszystkim zdrowszym. 

KP05 jest wyposażona w wyświetlacz, który pozwala na sprawdzenie wszystkich 
parametrów druku. Pneumatyczna regulacja jest łatwo dostępna i pozwala na 

osobne programowanie nacisku tamponu na matrycę i przedmiot. Stół mikrome-
tryczny, w który wyposażona jest KP05 pozwala na regulację w trzech osiach (X,Y 

oraz Z – góra/dół). Maszyna jest dostępna w wersji jedno- i dwukolorowej. Obsłu-
ga urządzenia nie wymaga szczególnych zabiegów i jest bardzo łatwa. MINIPRINT 

KP05 jest idealna do małych i średnich serii produkcyjnych. Na życzenie MINIPRINT 
KP05 może zostać wyposażona w zestaw do samodzielnej produkcji form 

drukowych.

MINIPRINT KP05 is the smallest pad printing machine in the COMEC ITALIA 
range. The MINIPRINT KP05 is manufactured with top quality materials according to 

an advanced technology design. The result is a pad printer of unbeatable reliability. The 
sealed inking system enables changes to be made quickly and gives an ink saving of over 

50%. The system also eliminates the release of fumes from solvents in the ink, thus 
making the print shop a pleasanter, healthier place to work in. The electronic 

keyboard with display allows varying all print parameters, pneumatic operation 
guarantees exellent uniformity of printing and independent pressure regula-

tion on object and cliché. The print holder table of the MINIPRINT 
KP05 is adjustable in all direction (x-y-z axes). Available in one 

color and two colors versions. The machine is easy to operate 
and requires no special maintenance. The MINIPRINT 

KP05 is the ideal pad printing machine for small to 
medium production runs and independent sample 

production. On request the MINIPRINT KP05 can be 
supplied with a quick developing kit for photosensitive 

clichés.
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MASZYNY DO TAMPODRUKU PAD PRINTING MACHINES

MINIPRINT KP05
2C RR

z hermetycznymi kałamarzami
i ceramicznymi pierścieniami
Ø 70 mm

MINIPRINT KP05
2C RR

with hermetic inkcup
and ceramic rings

Ø 70 mm

MINIPRINT KP05 1C
z hermetycznym kałamarzem,

pierścieniem ceramicznym
Ø 90 mm i stalową podstawą

MINIPRINT KP05 1C
with closed inkcup and

ceramic ring Ø 90 mm
and steel bench

MINIPRINT KP05 2C RR
z hermetycznymi kałamarzami i ceramicznymi 

pierścieniami Ø 70 mm oraz stołem obrotowym

MINIPRINT KP05 2C RR
with hermetic inkcups and ceramic rings

Ø 70 mm, with rotary table

 KP05 1 KOLOR KP05 2 KOLORY
 KP05 2 COLOR KP05 2 COLORS

Wymiary matrycy
Clichè dimension  100×200 mm  80×200 mm

Rozmiar kałamarza
zamkniętego

Closed inkcup dimension  90 mm  2× Ø 70 mm

Maksymalne pole druku
Maximum printing area  Ø 75 mm  Ø 55 mm

Poziomy ruch tamponu
Horizontal pad stroke  160 mm  160 mm

Pionowy ruch tamponu
Vertical pad stroke  100 mm  100 mm

Maksymalna siła nacisku
Maximum print thrust  450 N 450 N

Zasilanie elektryczne
Electrical supply  220/110 V  220/110 V

Zasilanie pneumatyczne
Air pressure supply  6 bar  6 bar

Waga
Weight 30 kg  35 kg

OPCJONALNE PODAJNIKI

OPTTIONAL CONVEYORS

URZĄDZENIE DO 
CZYSZCZENIA TAMPONÓW

PAD CLEANING DEVICE

STÓŁ OBROTOWY

ROTARY TABLE

DANE TECHNICZNE – TECHNICAL DATA

T15  (Elektromechaniczny)
TRP 160  (Pneumatyczny)

650 mm

700 mm
500 mm
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• Na Państwa życzenie modyfikujemy maszyny 
zgodnie z zamówieniem 

• We will customize our machines for your individual 
requirements

ELEKTRONICZNA KLAWIATURA

ELECTRONIC KEYBOARD

MINIPRINT KP05 jest sterowana
za pomocą elektronicznej

klawiatury kontrolnej

The MINIPRINT KP05
is operated via computerized

numeric control keyboard

ZAMKNIĘTY KAŁAMARZ

CLOSED INKCUP

MINIPRINT KP05
pracuje z kałamarzem Ø 90 mm

 w wersji jednokolorowej
oraz z kałamarzami Ø 70 mm

w wersji dwukolorowej

MINIPRINT KP05 works
with Ø 90 mm inkcup in one color
 version and Ø 70 mm in 2 colors

160 mm.

110 mm.


