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 پرس حرارتی سایز بزرگ

 
و افکت های  لوگو، انواع چاپ مانند متن، عکسو تثبیت  ست برای انتقالا دستگاهیسایز بزرگ حرارتی پرس 

که با اع کف پوش وبسیاری دیگر وکاالی خواب، فرش، انتیشرت، پرده،  شال، روسری،پارچه،  بر روی حرارتی
 .دائمی بر روی محصول منتقل می نمایچاپ را به صورت د ،مشخص یزمان رباال و فشار زیاد د یدما زاستفاده ا

 های حرارتیپرس در واقع  .دنو بی نقص مورد استفاده قرار می گیر حرفه ایبرای چاپ های ، پرس های حرارتی
 متحرک جهت قرار گیری متریال چاپ می باشد.دو صفحه ی کاری یک صفحه ی حرارتی و سایز بزرگ دارای 

دستگاه پرس سایز بزرگ برای چاپ محصوالت تکه ای مورد استفاده قرار می گیرد وبر خالف دستگاه های رولی 
 بدون خطا بوده و چاپ با کیفیت بسیار باال ارائه می نماید.« کلندر»

درجه و فشار باال و یکنواختی  220تا  160دمایی بین ، آنتوجه به نوع  با انتقال چاپ صورت استاندارد برای به
 .مورد نیاز است که بوسیله لوازم دیگر امکان اعمال آن نیست

 : سایز بزرگ کاربرد دستگاه های پرس حرارتی
 چاپ سابلیمیشن

 چاپ ترنسفر
 چاپ فویل

 چاپ پالستیزول
 تثبیت نگین هاتفیکس
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 :پرسویژگی های دستگاه های 
  پلیت های حرارتی شرکت نیک پی جهت یکدست شدن حرارت در دمای تنظیم شده، دارای ضخامت

 درجه باشد 2باالیی هستند که موجب گردیده اختالف دما در سطح پلیت کمتر از 

  دستگاه قرار به دلیل بزرگ بودن سایز دستگاه، طراحی به گونه ای صورت گرفته که اپراتور در یک طرف
می گیرد و چیدمان برروی صفحه انجام می گیرد، در نهایت کفی چیده شده با حرکت نرم و کنترل شده 
بدون بهم ریختگی چیدمان و مستهلک شدن ریل ها، در محفظه قرار گرفته و عملیات پرس انجام می 

 .شود
 مجهز به کنترلر تاچ تمام رنگی ، دما و زمان 

  ا کاربری آسان که عالوه بر دقت و کیفیت، از سرعت عملکرد و تولید بسیار بدو کفی متحرک و کشویی
 باال برخوردار می باشد

  استفاده شده و ثبات آن  وشش هایو پکیفیت باالی قطعات 
 کیفیت باالی فلزات و آلیاژهای به کار رفته 
 تولید استاندارد با دقت باال با استفاده از دستگاه های مدرن و به روز 

 پیشرفته کنترلی ریتم هایاستفاده از الگو 

 گوناگون سخت افزاری و نرم افزاری ت هایاستفاده از محافظ 

  گارانتی کامل قطعات مکانیکی و الکترونیکی 

 به کار رفته های العمر المنت گارانتی مادام 

 

 مشخصات فنی

 AC380V 50/60HZ ولتاژ کاری

 COLOR TOUCH SCREEN EMBEDED کنترلر

 mm 200 حداکثر ضخامت متریال

 1.5m x 3m 1.5m x 2m 1.5m x 1.5m 1.25m x 1.25m ابعاد کاری

 WATT  12100 WATT 9100 WATT 7100 WATT 18100 توان مصرفی

 WATT 12000 WATT 9000 WATT 7000 WATT 18000 توان صفحه پلیت

 N 25000 N 17000 N 15000 N 35000 بیشترین نیروی پرس

 x 2x 1.5m 6.5 ابعاددستگاه
5.3 x 2 x 

1.5m 
4.1 x 2 x 

 1.5m 
3.9 x 1.75 x 1.5 m 

 Kg 1200 Kg 700 Kg 500 Kg 1800 وزن دستگاه

 
 کلیه حقوق مادی و معنوی این مدرک، متعلق به شرکت نیک پی فن آور آرتا می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.


