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Holo@Stamper PLC teknik bilgileri 

Makinaya takılabilen en büyük kağıt ölçüsü A4 DIN (210 Χ 297 mm) 

Kağıdın kalınlık ölçüsü En az 0,1 mm – En çok 3,0 mm 

Besleme sistemi El ile besleme 

Çalışma programı  Manual veye Otomatik 

Makina hangi hologramlara baskı yapabiliyor Sürekli form veya Registerli hologramlara 

Baskı hassasiyeti ± 0,2 mm. 

Baskı hızı Kullanıcıya bağlı  tahminen 1.500 kadar 

Isı tabakası 40 X 80 mm 

Klise yüksekliği 7,00 mm 

Isı ayarı 0  180o C 

Takılabilen en büyük varak yaldız genişliği 80 mm 

Takılabilen varak yaldızın dış çapı 88 mm 

Kullanılmış varak yaldızın dış çapı 88 mm 

Elektrik ihtiyacı 230/250V, 50/60 Hz 

Elektrik sarfiyatı 600 W 

Holo@Stamper PLC makina dış ölçüleri 

Uzunluk 455 mm 

Genişlik 420 mm 

Yükseklik 425 mm 

Holo@Stamper PLC Ağırlık 53 Kg 

Ambalaj Tahta kutu içinde 650X550X650 mm 

Holo@Stamper PLC Kutu ile birlikte ağırlık 76 Kg 
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Nerede kullanılır: Gümrük bergelerinde 

Banka çeklerinde Araba plakalarının üzerine 

Sigorta belgelerinde Banka kartlarında 

Hediye çeklerinde Tiyatro ve Konser biletlerinde 

Borç senetlerinde Pasaportlarda 

Noter belgelerinde Polis belgelerinde  
 

Bilgisayarla çalışan Holo@Stamper PLC masa üstü Registerli Hologram 

baskı makinasının kullanımı çok basit ısı tabakasının altına bir belge 

yerleştiriniz ve önde bulunan butona basınız makina size istadiğiniz 

baskıyı verecektir. Makinanın kapağını açmak için  bilgisaraydaki programı 

açıp kapağı aç butonuna basabilirsiniz. Kapağı açmak için bilgisayara 

security kod verebilirsiniz sizden başkasının açmaması için. Bilgisayara 

Hologram baskısı için çok iyi ve hassas bir program adapte ediliyor ve 

baskıların çok düzgün bir şekilde yapılmasını sağlıyor Hologram baskı 

hasasiyeti ± 0,2 mm. Register marklarının okunması için çok hassas bir 

Hologram sensoru kullanılmaktadır. Makina uzun müddet çalışmadığı 

zaman (STANDBY) moduna geçip ısı tabakasının hararetini yarıya 

düşürüyor ve yeniden baskı yapmak istediğinizde butona basıp bir kaç 

dakika beklemeniz icap ediyor.  

Holo@Stamper PLC masa üstü Registerli Hologram baskı makinası bir 

çok giriş koduna sahip siz istediğiniz kadar security kod verebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

P. PSYLLAKIS & Co. CAVOMIT O.E. 
HOT STAMPING SYSTEMS 

7, Dimokratias Ave., 134 51 Kamatero, Greece 
Τel: +30-210-2381949 / 210-2320055  

Fax: +30-210-2314499 
E-mail: cavomit5@gmail.com 

Website: www.cavomit.gr 
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