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Wydarzenia

Tampo Sito: cztery lata gwarancji

Sterna: powietrze to podstawa
owietrze to czynnik, który bywa niedo-
ceniany przez drukarzy. Trudno zwracać 
uwagę na coś, czego… nie widać. Szcze-

cińska spółka Sternal International uczyniła jed-
nak z dbałości o powietrze – a dokładniej o jego 
wilgotność – podstawę swego rynkowego sukcesu. 
Firma od 16 lat dostarcza nowoczesne rozwiązania 
przeznaczone do nawilżania hal produkcyjnych 
i magazynów. Na liście klientów z branży poligra-
ficznej (ok. 120 firm poligraficznych) znajdziemy 
największych i najlepszych rynkowych graczy 
z całej Polski, m.in. drukarnie należące do Agory 
i Donnelley. 

Sternal International projektuje, wykonu-
je i instaluje systemy nawilżające Sternal-Fog 
w najpopularniejszych technologiach (nisko- 
i wysokociśnieniowej, ultrasonicznej, parowej), 
dostosowane do potrzeb i wielkości drukarni. 
– Na prośbę klienta odwiedzamy jego zakład, 

bezpłatnie wykonujemy projekty instalacji dopasowane do rodzaju produkcji, 
gabarytów hali i temperatury oraz przygotowujemy kosztorys inwestycji – mówi 
Remigiusz Sternal, dyrektor handlowy firmy. 

Konstrukcja systemów nawilżania produkcji Sternal International gwa-
rantuje: łatwą obsługę bez potrzeby specjalistycznego przeszkolenia i łatwość 
wprowadzania pożądanych ustawień, samooczyszczanie dysz, niewielki koszt 
urządzenia, możliwość rozbudowy w miarę zwiększania powierzchni zakładu 
oraz zasilanie urządzeń zwykłą wodą z kranu. 

Systemy oferowane przez Sternal International mają podwójne korzystne 
działanie: stabilizują temperaturę na hali produkcyjnej (przez co zapobiegają 
odkształceniom obrabianego materiału i części maszyn, zmniejszają zużycie 
farb, lakierów i środków rozcieńczających), eliminują napięcie elektrostatyczne 
i ograniczają pylenie, które wpływa m.in. na nierównomierne przekazywanie 
farby i na zmniejszenie prędkości drukowania.
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irma Tampo Sito od 1995 r. dostarcza ma-
szyny i akcesoria do tampondruku, sitodru-
ku i hotstampingu. Swoją ofertę prezentuje 

na każdych targach branżowych. Nie zabrakło jej 
także na tegorocznym Taropaku. 

W portfolio firmy znajduje się kilkadziesiąt 
modeli maszyn. W Poznaniu – obok szeregu 
standardowych urządzeń – Tampo Sito pokazało 
jednokolorową sitodrukową maszynę SFT800E. 
Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania 
nadruków na wszelkiego rodzaju płaskich po-
wierzchniach (np. etykietach, opakowaniach, 
tekstyliach itd.)  Zastosowano w nim niespotykane 
rozwiązanie – siłownik unoszący ramę sitową 
podczas nadruku. Zapobiega to przyklejaniu się 
sita do zadrukowywanej powierzchni i chroni 
ją tym samym przed uszkodzeniem. Model ten 
dodatkowo wyposażony został w podsys oraz 
ruchomy stół.  Obsługując maksymalne pola 

nadruku (800×500 mm) maszyna 
pracuje z prędkością 300 cykli/h. SF-
T800E spełnia wszelkie wymogi bez-
pieczeństwa wymagane przez unijne 
przepisy; czujniki fotoelektryczne 
zabezpieczają użytkownika przed wy-
nikającymi z nieuwagi kontuzjami.

Tampo Sito może skonfigurować 
urządzenie ściśle według indywidu-
alnych potrzeb i wymogów klienta. 

Wszystkie oferowane maszyny produkowane są przy użyciu podzespołów 
renomowanych firm: Bosch, Festo, SMC, i Panasonic. – Produkty, które sprze-
dajemy, są tak niezawodne, że oferujemy je z unikalną na rynku, 48-miesięczną 
umową gwarancyjną – podkreśla Katarzyna Pietrzak - główny specjalista 
technolog warszawskiej firmy. W cenie maszyny klient otrzymuje także pakiet 
startowy, komplet matryc, tamponów i noży. Każde urządzenie jest dowożone 
i montowane w siedzibie kupującego, czemu towarzyszy szkolenie z zakresu 
obsługi i samego procesu druku.  r
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