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 پرس حرارتی اتوماتیک

 

 

بر  و افکت های حرارتی لوگو، انواع چاپ مانند متن، عکسو تثبیت  ست برای انتقالا دستگاهیپرس حرارتی 
ائمی بر روی محصول چاپ را به صورت د ،مشخص یباال و فشار زیاد در زمان یروی اجسام که با استفاده از دما

 دمنتقل می نمای
های حرارتی پرس در واقع  .دنو بی نقص مورد استفاده قرار می گیر حرفه ایبرای چاپ های ، پرس های حرارتی

مورد ر ای لمینت امکان اعمال دما و فشااتوهای معمولی و دستگاه ه اوت کهتفمانند اتویی بزرگ هستند با این 
 کند. وارد میبیشتر و یکنواختی ر فشاوگرما ندارند اما این دستگاه  را زنیا
درجه و فشار باال و یکنواختی مورد نیاز است که  200تا  150دمایی بین صورت استاندارد برای انتقال چاپ،  به

 بوسیله لوازم دیگر امکان اعمال آن نیست

 
  انواع دستگاه پرس حرارتی

تولید، وابستگی به اپراتور و نیاز مشتریان، پیشرفت تکنولوژی وارد فاز جدیدی سرعت با توجه به محدودیت 
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 شده و دستگاه های پرس حرارتی اتوماتیک وارد عرصه صنعت پوشاک و نساجی شدند.
با ویژگی شاخص فشار بیشتر و سرعت در تولید در دو نوع: پنوماتیک و هیدرولیک عرضه می این پرس ها 

 شوند.
 
 

 های پرس حرارتی :کاربرد دستگاه 
 چاپ سابلیمیشن

 چاپ ترنسفر
 چاپ فویل

 چاپ پالستیزول
 تثبیت نگین هاتفیکس

 
 

 :حرارتی شرکت نیک پی پرسویژگی های دستگاه های 
  پلیت های جهت یکدست شدن حرارت در دمای تنظیم شده، دارای ضخامت باالیی هستند که موجب

 باشددرجه  2گردیده اختالف دما در سطح پلیت کمتر از 

  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 
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 مشخصات فنی

 پرس پنوماتیک پرس هیدرولیک

 AC220V 50/60HZ ولتاژ کاری AC220V 50/60HZ ولتاژ کاری

 کنترلر
COLOR TOUCH SCREEN 

EMBEDED 
 کنترلر

COLOR TOUCH SCREEN 
EMBEDED 

 WATT 6000-6000-3000 توان مصرفی 6500-6500-3500 توان مصرفی

 WATT 6000-6000-3000 توان صفحه پلیت WATT 6000-6000-3000 توان صفحه پلیت

بیشترین نیروی 
 پرس

10000N 
بیشترین نیروی 

 پرس
6300-9800-9800N 

فاصله استاندارد 
 صفحه پرس

 80mm-50تنظیم بینقابل 
فاصله استاندارد 

 صفحه پرس
 80mm-50قابل تنظیم بین

 x40 - 70 x 50 – 80x 60 60 ابعاد کاری x40 - 70 x 50 – 80x 60 60 ابعاد کاری

 ابعاددستگاه

1380mm x 630mm x660mm 

1560mm x 670mm x630mm 

1760mm x 770mm x 630mm 

 ابعاد دستگاه

1380mm x 630mm x 660mm 

1560mm x 670mm x 630mm 

1760mm x 770mm x 630mm 

 Kg 140-120-100 وزن دستگاه Kg 140-120-100 وزن دستگاه

 

 

 

 

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


