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System szybkiego pasowania kolorów

CECHY

Żaden inny system pasowania nie oferuje prostoty obsługi oraz 
dokładności porównywalnej z opatentowanymi przez M&R, 
rewolucyjnymi systemami szybkiego pasowania Tri-Loc® i Double 
Tri-Loc® (U.S. Patent nr 5,953,987). Są one centralnym elementem 
koncepcji integracji systemów M&R. Projektując produkty, które 
świetnie ze sobą współpracują, tak jak ręczne i automatyczne 
maszyny drukarskie wraz z całą paletą opcji i akcesoriów, M&R 
ma na celu zwiększenie produktywności, podniesienie jakości 
produktów, a w konsekwencji wzrost zysków naszych klientów.

Systemy Tri-Loc są kompatybilne ze wszystkimi maszynami 
drukarskimi M&R i mogą być stosowane z ramami drewnianymi, 
aluminiowymi oraz z ramami o profi lu okrągłym. Tri-Loc 
cechuje się przystępną ceną i wysoką efektywnością, nie posiada 
też żadnych podatnych na zużycie punktów pasowania, dzięki 
czemu może służyć przez długie lata. Tri-Loc posiada precyzyjnie 
frezowane punkty zatrzymania, pozwalające operatorowi dokładne 
odwzorować pasowanie zastosowane przy naświetlaniu

z pasowaniem na maszynie. Podwójny Tri-Loc to wersja z ramą na 
dwa sita. Sita naświetlone po jednej stronie systemu Double Tri-Loc 
będą zsynchronizowane z sitami naświetlonymi po drugiej stronie, 
zdecydowanie redukując czas potrzebny na naświetlanie. Dzięki 
połączeniu systemu naświetlania NuArc Tri-Light™ z systemem 
szybkiego pasowania Double Tri-Loc, operator może jednocześnie 
naświetlać dwa sita o takich samych wymiarach.

Główna rama systemu Tri-Loc jest dostępna w wielu rozmiarach,
z możliwością regulacji i bez, przez co pasuje do sit różnej wielkości. 
Rozmiary na zamówienie, indywidualne komponenty Tri-Loc oraz 
kompletne zestawy startowe również są też dostępne. Wydajny
i łatwy w użyciu, Tri-Loc może zmniejszyć czas przygotowania 
druku aż o 95 procent. Nadzwyczajna prostota i niedościgniona 
dokładność sprawiają, że systemy Tri-Loc i Double Tri-Loc są 
idealnym wyborem dla tych, którzy nie zgadzają się na kompromisy 
gdy idzie o jakość i nie chcą tracić czasu.
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 • Precyzyjne, powtarzalne pasowanie z sita na sito

 • Łatwość ustawienia i użytkowania z rozmiarami
pasującymi do większości ram tekstylnych

 • Podwójny Tri-Loc® pozwala na naświetlenie
dwóch zsynchronizowanych ram jednocześnie
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CECHY STANDARDOWE

OPCJE

Główna rama rejestracyjna
 • Double Tri-Loc: bez regulacji
 • Tri-Loc: dostępna z regulacją i bez

Paleta rejestracyjna
 • Palety Tri-Loc są dostępne w dwóch rozmiarach

Zestaw startowy
 • Zawiera dwie mocujące listwy z bolcami i 100 arkuszy folii

Blokada
 • Dla dokładnego umieszczenia palet Tri-Loc

Rozmiary na zamówienie
 • Skontaktuj się z M&R dla uzyskania informacji szczegółowych

Listwy z bolcami
 • Dodatkowe listwy

Folia z otworami dla systemu Tri-Loc
 • Arkusze 22 x 51 (8.5” x 20”), pakowane po 100 sztuk
 • Arkusze 29 x 51 (11.5” x 20”), pakowane po 100 sztuk

Blokady
 • Dodatkowe blokady do dokładnego umieszczenia palet Tri-Loc 
na wielu maszynach
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SPECYFIKACJE

Tri-Loc
Rama bez regulacji

Tri-Loc
Regulowana
długość ramy

Tri-Loc
Regulowana 

szerokość oraz 
długość ramy

Double Tri-Loc
Rama bez regulacji

 Diamondback C
Tri-Loc

Symbol 
części

EXREG-20X24 EXREG-23X31 EXREG-23X33 EXREG-25X33 EXREG-25X36 ADJEXREG 25X33-36 ADJEXREG 23-25X31-36 EXREG-D-23X31 EXREG-D-23X33 EXREG-D-25X33 EXREG-D-25X36 EXREG-D-21X28

Rozmiar 
ramy sita

50.80 x 61.96 cm
(20” x 24”)

58.42 x 78.74 cm
(23” x 31”)

58.42 x 83.82 cm
(23” x 33”)

63.50 x 83.82 cm
(25” x 33”)

63.50 x 91.44 cm
(25” x 36”)

63.50 x 83.82 cm 
(25” x 33”)
DO 63.50 x 91.44 cm 
(25” x 36”)

58.42 x 78.74 cm 
(23” x 31”)
DO 63.50 x 91.44 cm  
(25” x 36”)

58.42 x 78.74 cm
(23” x 31”)

58.42 x 83.82 cm
(23” x 33”)

63.50 x 83.82 cm
(25” x 33”)

63.50 x 91.44 cm
(25” x 36”)

65 x 83 cm
(25.75’’ x 32.75’’)

Miejsce 
wyma-
gane
na naświe-
tlarce

62.87 x 73.03 cm
(24.75” x 28.75”)

71.12 x 91.44 cm
(28” x 36”)

71.12 x 96.52 cm
(28” x 38”)

76.20 x 96.52 cm
(30” x 38”)

76.20 x 104.14 cm
(30” x 41”)

76.20 x 121.29 cm
(30” x 47.75”)

90.81 x 126.37 cm
(35.75” x 49.75”)

92.71 x 143.51cm
(36.5” x 56.5”)

97.79 x 143.51 
cm
(38.5” x 56.5”)

97.79 x 153.67 
cm
(38.5” x 60.5”)

105.4 x 153.67 cm
(41.5” x 60.5”)

53 x 71 cm
(21’’ x 28’’)
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PROCEDURA PRECYZYJNEGO PASOWANIA KOLORÓW

1. Głowna rama rejestracyjna
Tri-Loc jest montowana 
bezpośrednio na jednostce 
naświetlającej. Pozytywy są 
umieszcane na przenośnych 
arkuszach folii, a następnie 
mocowane na listwach z bolcami 
przy głównej ramie.

2. Sito jest następnie 
wpasowywane w główną ramę 
Tri-Loc. Trzy punkty zatrzymujące 
zapewniają, że sito i film są 
dokładnie i ciasno zablokowane 
w jednej pozycji podczas odsysu 
próżniowego.

3. Lekka paleta rejestracyjna jest 
umieszczana na maszynie M&R. 
Trzy punkty zatrzymujące na 
palecie dokładnie pokrywają się
z punktami na głównej ramie.

4. Operator po prostu dociska 
szablon do zatrzymania się 
na trzech punktach i zamyka 
sito w tej pozycji. Rezultatem 
jest szybkie, powtarzalne oraz 
precyzyjne pasowanie pomiędzy 
poszczególnymi głowicami 
drukującymi.
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