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Pro racionálního podnikatele.

RAPHA JIG PINSYSTEM -

Typ “COMMISSION”

RAPHA JIG PINSYSTEM -

Typ “SERIAL”

Nový PIN systém pro
3 D thermoformovací lisy

Pro nejvyšší kvalitu fóliovaných 3 D dílcù.
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Mezinárodnì patentovaný.
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Zmìna zpùsobu
myšlení.
Mnohé procesy dnes
ještì bì�í tak,
jak byly vymyšleny
pøed deseti,
dvaceti nebo
dokonce tøiceti
léty. Se vzrùstající
globalizací trhù
roste tlak na ka�dého
z nás, abychom
zlepšovali své
produkty a zpùsob
výroby.

Nalezení øešení.
PIN systém nabízíme
ve dvou verzích :
Typ „Serial“ a typ
„Commission“.
Rozdíl je v tom,
�e “Serial” má
uzavøený
povrch. Piny jsou
silnìji magnetizovány
a jsou upevnìny na
otáèivém disku
(kotouèi),
na nìm� rotují.
Oba systémy jsou
testovány
na dlouhodobost
a splòují vysoké nároky
souèasné technologie.

Investovat – ale správnì.
Systém JIG od RAPHA splòuje vysoké nároky po�adované na trhu,

co se týèe výkonu a kvality v pomìru k cenì.

Více o pøednostech JIG pin systému od Rapha :
· dodateènì montovatelný podkladový systém pro

3 D thermoformovací lisy s membránou èi bez membrány

· vysoce precizní, jemnomechanické slo�ení pro absolutnì bezpeèný
provoz

· minimální náklady na instalaci a servis, nebo� nejsou zapotøebí
elektronické, pneumatické ani hydraulické systémové komponenty

· libovolné vyrovnání pinu umo�òuje úplnou rozmìrovou volnost

· zlepšení vakuového výkonu, nebo� mù�e pùsobit kompletní vakuum
pod lisovaným dílcem (co� se jinak zakrývá šablonami)

· �ádné prostoje lisu díky chybìjícím šablonám

· �ádné zmetky díky prachovým uzávìrùm

Nìkolika standardizovanými pohyby aran�ujte JIG piny dle Vašich potøeb.
Piny uspoøádané pod lisovanými pøedmìty nahrazují tradièní podkladové desky.
Volnì stojící piny vytváøejí odpovídající protitah, zabraòující tvorbì rohových
“praporkù”.
Dodateèné prostorové výplnì jsou ji� nepotøebné. Lehce magnetický JIG pin
vyvinutý firmou Rapha je výsledkem dlouholetých zkušeností s lisovací technologií –
spojeno s nejmodernìjší poèítaèovou technologií a tím je zajištìna naprostá
rozmìrová volnost u foliovaných dílcù. Abychom mohli dostát po�adavkùm výrobcù
lisù i jejich provozovatelù, nabízíme piny ve tøech rùzných výškách - 12, 15, 18 mm.

Úplné spektrum vyu�ití.
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