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Model E-12 Etching Press – 29.5 x 59 cm
Standard – không có bộ truyền động bánh răng, tay quay hình sao, thanh lăn thép đặc, mặt bàn in 
composite

$1,309 45kg

Deluxe  – có bộ truyền động bánh răng 6:1, thanh lăn thép đặc, mặt bàn in composite $1,939 50.5kg
Kích thước kiện hàng 69 x 76 x 42cm

Tuỳ chọn thay thế/ nâng cấp áp dụng cho máy E-12
Thay đổi vật liệu thanh lăn sang hợp kim nhôm, có trọng lượng nhẹ hơn $106 -14kg
Mặt bàn in nâng cấp lên chất liệu thép hoặc hợp kim nhôm (chiều dài mặt bàn hợp kim nhôm $188 +10 hoặc +23kg
Gắn thêm khung chân máy bằng thép $394 17kg
Lắp thêm bộ chỉnh cao độ trục lăn (Micro-Gauges), chỉnh được các mốc nhỏ tới 0,005" (0.1mm). $339
Nâng cấp lên thanh lăn lớn hơn có đường kính 11cm (hợp kim nhôm) $179
Mạ chrome thanh lăn giúp tăng thêm độ bền (chỉ áp dụng thanh lăn thép) $124
Đổi sang tay quay hình sao đường kính 83cm (thay cho tay quay đơn mặc định của máy Deluxe) $222 +2kg
Gắn thêm 04 bánh xe vào khung chân máy: chất liệu cao su cứng (đk 8.5cm), có khoá chống xoay $307 8.1kg

Model E-15 Etching Press – 37 x 73.5 cm
Standard - không có bộ truyền động bánh răng, tay quay hình sao, thanh lăn thép đặc, mặt bàn in 
composite

$1,989 51kg

Deluxe Model - có bộ truyền động bánh răng 6:1, thanh lăn thép đặc, mặt bàn in composite $2,585 61kg
Kích thước kiện hàng 69 x 76 x 52 cm

Tuỳ chọn thay thế/ nâng cấp áp dụng cho máy E-15
Mặt bàn in nâng cấp lên chất liệu thép hoặc hợp kim nhôm $262 +18 hoặc +45.5kg
Gắn thêm khung chân máy bằng thép $394 17kg
Lắp thêm bộ chỉnh cao độ trục lăn (Micro-Gauges), chỉnh được các mốc nhỏ tới 0,005" (0.1mm). $339
Mạ chrome thanh lăn giúp tăng thêm độ bền $113
Thay đổi vật liệu thanh lăn sang hợp kim nhôm, có trọng lượng nhẹ hơn $90
Nâng cấp lên thanh lăn lớn hơn có đường kính 13.5cm (hợp kim nhôm) $384
Đổi sang tay quay hình sao đường kính 83cm (thay cho tay quay đơn mặc định của máy Deluxe) $243 +2kg
Gắn thêm 04 bánh xe vào khung chân máy: chất liệu cao su cứng (đk 8.5cm), có khoá chống xoay $307 8.1kg

Model E-18 Etching Press – 44 x 108cm
Standard – có bộ truyền động bánh răng 6:1, thanh lăn thép đặc, mặt bàn in composite $3,548 130.5kg
Deluxe – mặt bàn in composite, bộ truyền động mô-men xoắn kép 5:1, tuỳ chọn theo tỉ lệ 10, 15, 
20 hoặc 25:1 khi đặt hàng

$4,316 142kg

Kích thước kiện hàng 113 x 137 x 88 cm
Tuỳ chọn thay thế/ nâng cấp áp dụng cho máy E-18
Mặt bàn in nâng cấp lên chất liệu thép: 44 x 88 x 1.8 cm $450 +67.5kg
Mặt bàn in nâng cấp lên chất liệu hợp kim nhôm: 44 x 103 x 1.8 cm $450 +11kg
Gắn thêm khung chân máy bằng thép: 96 x 54 x 71 cm $394 17kg
Lắp thêm bộ chỉnh cao độ trục lăn (Micro-Gauges), chỉnh được các mốc nhỏ tới 0,005" (0.1mm) $409
Bộ chuyển đổi tay quay tiện lợi (01 cặp) (chỉ dùng được với máy Deluxe) $301 2.7kg
Nâng cấp lên thanh lăn lớn hơn có đường kính 15cm (hợp kim nhôm) $270
Mạ chrome thanh lăn giúp tăng thêm độ bền $172
Đổi sang tay quay hình sao đường kính 83cm (thay cho tay quay đơn) $221
Gắn thêm 04 bánh xe vào khung chân máy: chất liệu cao su cứng (đk 8.5cm), có khoá chống xoay $307 8.1kg

Model E-24 Etching Press – 59 x 118cm và 59 x 130cm
Standard – mặt bàn in composite kích thước 59 x 118 x 1.8 cm, bộ truyền động bánh răng 6:1, tay 
quay đơn

$4,880 157.5 kg

Standard  – mặt bàn in composite kích thước 59 x 118 x 1.8 cm, bộ truyền động bánh răng 6:1, tay 
quay hình sao

$4,961 169kg

Standard – mặt bàn in composite kích thước 59 x 118 x 1.8 cm, bộ truyền động mô-men xoắn kép 
5:1, tuỳ chọn theo tỉ lệ 10, 15, 20 hoặc 25:1 khi đặt hàng

$6,035 157.5 kg

Deluxe – mặt bàn in composite kích thước 59 x 130 x 1.8cm, tay quay hình sao $5,919 292.5kg

Deluxe Model – mặt bàn in composite kích thước 59 x 130 x 1.8cm, bộ truyền động mô-men xoắn 
kép 5:1, tuỳ chọn theo tỉ lệ 10, 15, 20 hoặc 25:1 khi đặt hàng

$6,285 292.5kg

Kích thước kiện hàng 113 x 137 x 88 cm
Tuỳ chọn thay thế/ nâng cấp áp dụng cho máy E-24
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Thêm Truyền động động cơ  ½ HP 7:1 & 25:1 – chỉ áp dụng máy Deluxe $4,167 13.5kg
Mặt bàn in nâng cấp lên chất liệu thép hoặc hợp kim nhôm – Standard Model: 59 x 130 x 1.8 cm $696 +90 or +38kg
Mặt bàn in nâng cấp lên chất liệu thép hoặc hợp kim nhôm – Deluxe Model – 59 x 118 x 1.8 cm $727 +112.5 hoặc +43kg
Gắn thêm khung chân máy bằng thép dành cho máy Standard Model $478 27kg
Gắn thêm khung chân máy bằng thép dành cho máy Deluxe Model $629 40.5kg
Lắp thêm bộ chỉnh cao độ trục lăn (Micro-Gauges), chỉnh được các mốc nhỏ tới 0,005" (0.1mm) $478
Gắn thêm 04 bánh xe vào khung chân máy: chất liệu cao su cứng (đk 8.5cm), có khoá chống xoay $291 8.1kg
Mạ chrome thanh lăn giúp tăng thêm độ bền $271
Đổi sang tay quay hình sao đường kính 83cm (thay cho tay quay đơn) $271

*Standard Press không có trục rộng 85.5cm, có trục rộng 88cm

Model E-31 Etching Press – 77.5 x 137cm
Standard Model – mặt bàn in composite kích thước 77.5 x 137 x 1.9cm – thanh lăn đường kính 
19cm, bộ truyền động bánh răng, tay quay hình sao

$6,418 315kg

Phí đóng thùng $490

Tuỳ chọn thay thế/ nâng cấp áp dụng cho máy E-31
Mặt bàn in nâng cấp lên chất liệu thép hoặc hợp kim nhôm – 77.5 x 137 x 1.9 cm $926 +126 hoặc 
Gắn thêm khung chân máy bằng thép $633 67.5kg
Lắp thêm bộ chỉnh cao độ trục lăn (Micro-Gauges), chỉnh được các mốc nhỏ tới 0,005" (0.1mm) $478
Gắn thêm 04 bánh xe vào khung chân máy: chất liệu cao su cứng (đk 8.5cm), có khoá chống xoay $341 8.1kg
Mạ chrome thanh lăn giúp tăng thêm độ bền $407
Đổi sang tay quay hình sao có vòng tròn bao ngoài $696

Model E37 Etching Press – 93 x 152.5 cm
Standard Model – mặt bàn in composite kích thước 93 x 154 cm – thanh lăn đường kính 19cm, bộ 
truyền động bánh răng, tay quay hình sao

$8,370 405kg

Phí đóng thùng $490

Tuỳ chọn thay thế/ nâng cấp áp dụng cho máy E-37
Mặt bàn in nâng cấp lên chất liệu thép: 93 x 152.5 x 1.9cm $952 +170kg
Mặt bàn in nâng cấp lên hợp kim nhôm – 46 x 107 x 1.9cm $952 +36kg
Gắn thêm khung chân máy bằng thép – 99 x 56 x 74cm $644 49.5kg
Lắp thêm bộ chỉnh cao độ trục lăn (Micro-Gauges), chỉnh được các mốc nhỏ tới 0,005" (0.1mm) $478
Gắn thêm 04 bánh xe vào khung chân máy: chất liệu cao su cứng (đk 8.5cm), có khoá chống xoay $341 8.1kg
Mạ chrome thanh lăn giúp tăng thêm độ bền $464


