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 نگین چین رومیزی

 
استفاده اب ،مورد نظر و طرح به شکل )هاتفیکس( حرارتیی ست جهت چیدمان نگین هاا دستگاهی نگین چین
استفاده از انواع ز نرم افزار، طراحی می گردد و با ابتدا طرح مورد نظر با استفاده ا طراحی شده. از شابلون

دستگاه های برش، بر روی شابلون مورد نظر پیاده سازی می گردد. شابلون آماده شده روی دستگاه قرار می گیرد 
در ادامه  نگین ها که به صورت طرح مورد نظر چیده شده اند، با استفاده از چسب ،و با نگین پر می کند 

از و با استفاده از پرس حرارتی روی آن تثبیت می شود.  قل می گرددتوی سطح مورد نظر منهاتفیکس بر ر
طرحی  بردن کیفیت نگین کاری، می شود و با باال استفادهدستگاه نگین چین برای چیدمان با سرعت باال 

 نماید ایجاد می یو حرفه امنحصر به فرد 

 کاربرد دستگاه های نگین چین:

 تیشرت، روسری، چادر، جوراب، پلیور، شلوار، لباس محلی و ... :انواع پوشاکچیدمان نگین برروی  .1
 پرده، منسوجات نبافته، پارچه مبلمان، کاالی خواب و ... ؛انواع منسوجات شامل .2
 کیف، کفش، دمپایی، کمربند و ... ؛انواع صنایع چرم و چرم مصنوعی شامل .3
گوشی، کاغذ دیواری، پاکت های عروسی و بسیاری دیگر قابل  انواع دیگرمحصوالت مانند قابو  .4

درجه  160حداکثر دمای نگین های هاتفیکس بر روی کلیه سطوحی که  ،کلبه طور استفاده می باشند.
 سانتیگراد را بتواند تحمل کند قابل پیاده سازی میباشد
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 ویژگی های دستگاه نگین چین:
 برابر سریعتر از چیدمان دستی( 20ثانیه و 8)چیدمان در سرعت بسیار باال و بی نظیر در چیدمان 

 (0.001با خطای کمتر از  6دقت بسیار باال در چیدمان نگین ) قابلیت چیدمان نگین سایز 
 بدون دور ریز نگین )مکانیزم جمع کننده نگین(

 مکانیزم میز متحرک
 ر کوچک دستگاه نسبت به ابعاد کارابعاد بسیا

 کانیکی و الکترونیکیگارانتی کامل قطعات م
 پشتیبانی سریع و کامل قطعات )یک روز کاری(

 کیفیت باالی قطعات و پوشش های استفاده شده و ثبات آن
 تولید استاندارد با دقت باال با استفاده از دستگاه های مدرن و به روز

 مصرف بسیار پایین )قابلیت استفاده با برق خانگی (
 بدون نیاز به پمپ باد

 
 
 

 مشخصات فنی

 AC220 V 50/60 HZ ولتاژ کاری

 DIGITAL EMBEDDED CONTROLLER کنترلر

 WATT 100 توان مصرفی

 GEARBOXE WITH SPEED DRIVE موتور

 PAGE « 600mm x 400mm» min 7 سرعت کار

 SS6(2mm)-SS30(6.5mm) اندازه نگین

 600mm x 400mm ابعاد کاری

 1150mm x 720mm x 900mm ابعاددستگاه

 Kg 50 وزن دستگاه

 
 
 
 
 
 

 تمام حقوق مادی و معنوی این اطالعات، مربوط به شرکت نیک پی می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.


