
Reczna maszyna do sitodruku

SIDEWINDER®

Sidewinder jest najlepszą na świecie prostą maszyną drukarską, 
przeznaczoną dla osób, które wkraczają w świat sitodruku. Inno-
wacyjny projekt i wytrzymała konstrukcja wyznaczają standardy 
dla tego typu maszyn. Sidewinder zawiera wiele sprawdzonych 
elementów konstrukcyjnych, takich jak łożyskowana dolna i górna 
karuzela, system precyzyjnego pasowania kolorów, toczona cen-
tralna kolumna i trzypunktowy system poziomowania palet. Side-
winder występuje w trzech podstawowych wersjach: 4 stacje/4 
kolory, 4 stacje/6 kolorów i 6 stacji/6 kolorów. Specjalna budowa 
urządzenia pozwala na rozszerzenie modeli 4-kolorowych do 
pięciu lub sześciu kolorów w przyszłości, co pozwala stawić czoła 
rosnącym potrzebom produkcyjnym. Całości dopełnia zestaw 
wysokiej jakości palet aluminiowych 41 x 56 cm (16” x 22”).
 
Sidewinder jest kompatybilny z automatycznymi maszynami 
M&R i współpracuje z systemami szybkiego pasowania kolorów 
Tri-Loc® i Double Tri-Loc®. Pozwala to na zbudowanie przystęp-
nego systemu pasowania, próbkowania oraz produkcji. Najwięk-
szy zalecany rozmiar sita to 64 x 91 cm (25” x 36”), zatem można 
używać wielu typowych rozmiarów stosowanych w druku auto-
matycznym. Opcjonalne boczne uchwyty sita (z pneumatycznymi 
zaciskami lub bez nich) zwiększają wszechstronność maszyny i 
ułatwiają ustawienia. Teraz nawet początkujący drukarze mogą 
osiągnąć wyjątkową jakość oraz powtarzalność nadruków.
Dla drukarzy z ograniczoną ilością miejsca w warsztacie dostępny 
jest Sidewinder z ramionami krótszymi o 20 cm (8”), zaprojekto-
wany dla sit 58 x 75 cm (23” x 31”) lub mniejszych. 

Najlepsza maszyna na początek przygody  
z sitodrukiem

Dostępne modele 4 stacje/4 kolory, 
4 stacje/6 kolorów oraz 6 stacji/6 kolorów

Bez problemów współpracuje z systemami szybkiego 
pasowania kolorów Tri-Loc® i Double Tri-Loc®, 
oraz z wieloma maszynami automatycznymi

CECHY STANDARDOWE



SIDEWINDER®

CECHY STANDARDOWE

Projekt i konstrukcja
 •Wysokowydajne łożyska stożkowe
 •Toczona kolumna centralna o średnicy 
7.62 (3”)

Certyfikaty
 •Zgodność z CE: zbudowano zgodnie 
ze standardami ustalanymi przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny® 
(CEN)

System palet
 •Precyzyjny trzypunktowy system 
poziomowania
 • Standardowe rozmiary wymienne z 
maszynami automatycznymi M&R
 •Beznarzędziowy system zwalniający, 
umożliwiający szybką regulację, 
instalację lub demontaż palet

Pasowanie
 •Kompatybilność z różnymi systemami 
pasowania, między innymi M&R Tri-
Loc®, Double Tri-Loc® oraz Newman 
Pin-Lock®
 •Precyzyjne pasowanie kolorów
 •Wieloosiowy system pasowania wraz 
z podwójnym systemem ustawiania 
stałej szczeliny drukarskiej

 • System blokowania palet V-Guide

Zaciski i uchwyty sita
 •Współpracują z wieloma typami ram 
do szerokości 64 cm (25”)
 •Regulowane tylne uchwyty pasują do 
sit o różnych wymiarach

System naciągu sprężyn
 •Dostosowany do współpracy z 
sitami różnego typu, o różnej wadze i 
wymiarach

Gwarancja, serwis i wsparcie klienta
 •Gorąca linia dostępna 24 godziny na 
dobę przez cały rok
 •Dostęp do centrum treningowego 
M&R
 •Dwuletnia ograniczona gwarancja

OPCJE

Wszystkie głowice w dolnej pozycji
 •Ustawienie fabryczne maszyny 
umożliwiające jednoczesny druk na 
wszystkich stacjach jednocześnie

Paleta z blokadą Jacket Hold-Down
 •Pozwala drukować na bluzach, 
koszulkach dwustronnych/
dwuwarstwowych i innych 
wielowarstwowych materiałach

Palety
 •M&R oferuje szeroki wachlarz 
rozmiarów i typów palet

Krótkie ramiona
 •20 cm (8”) krótsze niż standardowe 
ramiona
 •Zaprojektowane dla sit mniejszych 
niż 58 x 75 cm (23” x 31”)
 •Zalecany rozmiar palet dla krótkich 
ramion 38 x 41 cm 
(15” x 16”)

Zaciski i uchwyty sita
 •Boczne zaciski są w pełni regulowane, 
bez problemów utrzymują ramy o 
okrągłym profilu i współpracują z 
sitami 
o różnych rozmiarach, szczególnie 
polecane dla sit dłuższych niż 76 cm 
(30”)
 •Pneumatyczne zaciski mocno 
trzymają ramę i pozwalają na szybką 
zmianę sit
 •Boczne uchwyty sit są konieczne 
przy stosowaniu systemów szybkiego 
pasowania kolorów Tri-Loc® i Double 
Tri-Loc®, oraz palet Triple-Play



SPECYFIKACJE      SIDEWINDER
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Średnica (krótkie ramiona) 1 263 cm (8’ 8’’) 263 cm (8’ 8’’) 263 cm (8’ 8’’)

Średnica (standardowe 
ramiona)2

299 cm (9’9”) 299 cm (9’9”) 299 cm (9’9”)

Maksymalny rozmiar sita 64 x 91 x 5 cm  
(25’’ x 36’’ x 2’’)

64 x 91 x 5 cm  
(25’’ x 36’’ x 2’’)

64 x 91 x 5 cm  
(25’’ x 36’’ x 2’’)

Maksymalny obszar zadruku 51 x 76 cm
(20” x 30”)

51 x 76 cm
(20” x 30”)

51 x 76 cm
(20” x 30”)

Waga 386 kg (850 lb) 431 kg (950 lb) 467 kg (1030 lb)

Stacje/kolory 4/4 4/6 6/6

SIDEWINDER®
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1 Średnica mierzona z sitami o długości 24” (61 cm). Średnica bez sit, to 238 cm (7’ 10”)
2 Średnica mierzona z sitami o długości 31” (79 cm). Średnica bez sit, to 276 cm (9’ 1”)


