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Exempel fixturer

Fixtur för apparatlåda med
snäpphållning, anpassad för
fem tryck med lyftfunktion i en
tryckposition.

Fixtur tillverkad av åldrings
beständig plast för hög-
frekvens-Coronabehandling,
tampongtryckning och för
pick-and-place hantering av
detaljen.

Fixtur för tryckning av två
stycken repkänsliga detaljer
samtidigt. Tillverkad av plast
och stålmaterial för skonsam
hantering av detaljerna.

Fixtur för revolverhuvud med
nålar. Med två positioner för
manuell i- och urplockning.
Monterad med två fixturer på
ett vridbord.

Fixtur för tryck på läke-
medelsdetalj med tre fjäder
belastad styrstift och med
centreringsstift för position-
ering av detaljen.
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Fixturer
Vid tampongtryck är det nödvändigt att produkten är
väl fixerad. Fixturer tillverkas lämpligast i aluminium,
gjutplast eller liknade.
Vid användning av matningsutrustning eller skyttel
(skjutfixtur), vid dubbel- eller flerfärgstryck, ställs
mycket stora krav på att produkten är väl fixerad.

Om tryck sker vid eller över en
hålighet (A), och silikontampongen
pressas ner i håligheten uppstår en
deformation av tryckbilden, även
slitaget på silikontampongen ökar.
Detta motverkas genom att fixturen
utformas så att den fyller ut hålighet-
en.

Om tryck ska ske nära en kant (B),
bör fixturen utformas så att den fyller
upp på sidan för att silikontampong-
en ej ska pressas över kanten och
ge deformation av tryckbilden och
även slitaget på silikontampongen
minskar. I annat fall måste val av
silikontampong göras efter produkt
så att silikontampongen endast
trycker på produkten.

För lätta produkter kan det vara
nödvändigt att använda vacuum
för att hålla produkten väl fixerad.

Vid all tampongtryckning måste
produkten ligga stumt i fixturen
(C) och i våg (D) i förhållande till
klichén. Fixturen måste också
utformas så att i- och urplockning
kan ske enkelt.

Vi hjälper gärna till att ta fram
fixturer efter kundens önskemål,
Kontakta oss för mer information.
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