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  TRAXX PRINTER brings together over 30 
years of stamping and manufacturing experi-
ence.

Our market extends in over 90 countries 
worldwide, with distributors in Europe, North 
America, South America, Middle East, Africa 
and Asia. 

We offer a wide and range of stamps to cov-
er most of your stamping needs and are con-
stantly developing new products. 

Our extensive range of production materi-
als and consumables, as well as our production 
systems with photopolymer and our new CO2 
laser engraving & cutting system makes TRAXX 
the ideal partner to cover all your needs.

Our new state of the art production facili-
ty offers large production capacity, allows us 
to offer high quality products at competitive 
prices. 

TRAXX maintains a quality and assurance 
system and has received ISO9001:2015 certifi-
cation. To attain this certification, TRAXX has 
implemented guidelines, polices and processes 
in line with the ISO9001:2015 quality standards. 
In 2017 TRAXX was successfully certified under 
OHSAS 18001:2007 for occupational safety and 
health and is a proud BSCI member.

Please contact us and we will be more than 
happy to cater to your stamping and engraving 
needs.  

34th Km. Markopoulou - Porto Rafti Avenue
GR19003, Porto Rafti, Athens 
Τel: +30 22990 49124, Fax: +30 22990 49383, 
Email: mail@traxxprinter.com
Website: www.traxxprinter.com
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 Η TRAXX PRINTER συγκεντρώνει περισσότε-
ρα από τριάντα χρόνια εμπειρίας στην αποτύ-
πωση και την παραγωγή σφραγίδων.

Η αγορά μας εκτείνεται σε παγκόσμια κλί-
μακα με εξαγωγικές δραστηριότητες σε περισ-
σότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο με 
αντιπροσώπους στην Ευρώπη, Βόρεια και Νότια 
Αμερική, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία.

Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα σφραγίδων, 
δίνοντας έμφαση στην κάλυψη των περισσότε-
ρων αναγκών αποτύπωσης με μια συνεχή ανά-
πτυξη νέων προϊόντων. 

Η εκτενής σειρά υλικών παραγωγής για 
σφραγίδα και χάραξη, σε συνδυαμό με τα συ-
στήματα παραγωγής με πολύμερο και το νέο μας 
υπερσύγχρονο σύστημα κοπής και χάραξης με 
λέιζερ, καθιστούν την TRAXX τον ιδανικό συνερ-
γάτη ικανό να καλύψει την κάθε σας ανάγκη.

Το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο μας, με 
δυνατότητα μεγάλης παραγωγής σφραγίδων 
ημερησίως μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέ-
ρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα σε ανταγω-
νιστικές τιμές. 

Η TRAXX έχει εγκαταστήσει το διεθνές πρό-
τυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και 
ακολουθεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές 
παραγωγής και ασφάλειας, ενώ από το 2017 
έχει πιστοποιήθει για την ασφάλεια και υγιεινή 
στο χώρο εργασίας κατά OHSAS 18001:2007 και 
είναι υπερήφανο μέλος του BSCI. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να 
σας εξυπηρετήσουμε με επιμέλεια οποιαδήπο-
τε ανάγκη έχετε γύρω από τις σφραγίδες και τη 
χάραξη.  

34ο Χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη, 
ΤΚ 190 03 Πόρτο Ράφτη, Αθήνα
Τηλ.: 22990 49124, Fax: 22990 49383
Email: mail@traxxprinter.com
Website: www.traxxprinter.com
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TRX40 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΑΞΗΣ & ΚΟΠΗΣ ΜΕ LASER 

Βασικά χαρακτηριστικά:

• Glass tube 40W (οικονοµικό αναλώσιµο)
• Υδρόψυκτο (κλειστό κύκλωµα) chiller BW-5000
• Red dot pointer
• Auto focus / αυτόµατη εστίαση
• Ταχύτητα: Έως 1.000 mm/s
• Επιφάνεια εργασίας: 30x50 εκ. 
• Through table
• Τραπέζι: περιλαµβάνεται εξτρά τραπέζι Honeycomb
• Vacuum / exhaust / blower
• Φωτισµός χώρου εργασίας µε LED
• Ηλεκτρική κίνηση τραπεζιού καθ’ ύψος (±300 mm)
• Φιλικό στο χρήστη λογισµικό: LaserWork δέχεται αρχεία: dxf, 
  ai, plt, dst, dsb, eps, bmp, jpg, gif, png, mng, κ.λ.π.
• Συνδεσιµότητα: USB ή LAN
• Ενσωµατωµένη µνήµη για χρήση χωρίς H/Y ή µε USB drive
• ∆υνατότητα λειτουργίας µέσω του panel µε οθόνη TFT
• Προαιρετικά: φίλτρο 2 σταδίων µε ενεργό άνθρακα

34o Χλµ. Λεωφ. Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη, 19003 Πόρτο Ράφτη, Αθήνα
Τηλ:. 22990 49124, 49384, Fax: 22990 49383 e-mail: sales@traxxprinter.com


