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Jest naszą prawdziwą przyjemnością móc 

zaoferować Państwu kompaktową, w pełni 

zautomatyzowaną maszynę stemplującą 

do celów filatelistycznych produkcji Poczty 

Szwajcarskiej.

Maszyna jest wykonana według najwyższych 

jakościowych wymagań technicznych, 

jest bardzo prosta w montażu i obsłudze 

i nie wymaga absolutnie żadnych prac 

konserwacyjnych. Po podłączeniu kabla 

zasilającego i przycisku nożnego maszyna 

jest gotowa do użycia.

Stemplownica typu PHISTEMA wyposażona 

jest w czujnik kontroli materiału pod stempel, 

co uniemożliwia stemplowanie po pustej 

poduszce stemplowej.

Materiał przewidziany do stemplowania 

może mieć maksymalnie 6 mm grubości.

Siłę uderzenia stempla, zależną od rodzaju 

i grubości materiału stemplowanego, 

i typu stempla (metal lub tworzywo) 

można wygodnie regulować pokrętłem 

radełkowym.

Stemplownica posiada system zabezpieczenia 

przed nadmierną silą uderzenia informując 

użytkownika odpowiednią informacją na 

wyświetlaczu.

Różne tryby pracy maszyny oraz funkcje 

nastawczo-diagnostyczne ustawialne są 

przyciskami na wygodnie dostępnym panelu 

sterowania maszyny.

Cykl stemplowania uruchamiany jest za 

pomocą przycisku «start» lub przycisku 

nożnego. Stemplowanie odbywa się w trybie 

pojedynczym lub seryjnym.

W prostym, wsuwanym do maszyny 

mechanizmie barwiącym powierzchnia 

drukująca stempla jest równomiernie 

pokrywana farbą za pomocą wałka 

nanoszącego farbę.

Stemplownica Phistema Basic (wersja podstawowa)

CECHY I PARAMETRY TECHNICZNE:

– stempel najwyższej precyzji – łatwa i nie brudząca wymiana stempla
– średnica stempla do 50 mm – świetlne naprowadzanie stempla
– detektor papieru – wydajność 1800–3600 stempli/godzinę
– dwa liczniki zerowalne i jeden  – wyzwalanie ręczne, nożne i seryjne
  niezerowalny – waga 17,5 kg
– klawisze i wyświetlacz LCD  – standardowe złącze transmisji danych
  dla łatwej obsługi – wymiary 440 x 160 x 360 mm
– zasilanie 230 V 

Opcje:
– tuszownica – uchwyt do stempla z tworzywa
– uchwyt do stempla z metalu – stempel ze zmienną datą datownika
– stół lewy i prawy  180 x 140 mm – walizka do transportu maszyny
– wykonanie stempli metalowych  – dialog w j. polskim
  lub/i  z tworzywa

Maszyna przygotowana jest do wprowadzenia 

automatycznego transportu materiału 

stemplowanego. 


