دستگاه های چاپ حرارتی که از سایزهای
 50در  70سانتی تا سایز های یک متر و نیم
طراحی و تولید می شوند
مدلهای متنوعی در تولیدات این شرکت مشاهده می شود

این گروه تولیدات مخصوص چاپهای حرارتی
بزرگ برای مصارفی مانند چاپ تیشرت ،رومیزی و غیره مورد استفاده قرار
می گیرند .همچنین تولیدت سفارشی برای مصارف خاص نیز به سفارش مشتری
در این گروه از تولیدات پذیرفته می شود.

هیتر آلومینیوم آلیاژی درجه یک با المنتهای ایتالیایی
المنتهای میله ای قابل تعویض با طول عمر بسیار باال
میز پرس اتوماتیک با موتورگیربکس و اینروتور اشنایدر آلمان
کانتر یا شمارنده دیجیتالی تعداد چاپ
ترموسات و تایمر دیجیتالی آتونیکس کره
رنگ بدنه دستگاه ،کوره ای پولی ارتان درجه یک
امکان انتخاب رنگ سفارشی به انتخاب مشتری
قطعات مکانیکی درجه یک
دو سال ضمانت تعویض قطعات

هیتر آلومینیوم معمولی با المنتهای چینی درجه یک
المنتهای غیرقابل تعویض ریخته گری
حرکت میز پرس دستی است
دستگاه کانتر ندارد (قابل نصب با پرداخت هزینه)
تایمر و ترموسات آنالوگ چینی
رنگ بدنه تکرنگ مشکی روغنی
امکان رنگ سفارشی به انتخاب مشتری وجود ندارد
قطعات مکانیکی چینی هستند
یک سال ضمانت تعویض قطعات

پنوماتیک تیپ  2تک میزه و رومیزی
قابل سفارش در درجه کیفی A
آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
قابل سفارش در رنگ انتخابی
قابل سفارش در ابعاد انتخابی
این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد (قابل سفارش)
دستگاه تا سایز  100در  80می تواند تک فاز باشد و سایزهای بزرگتر الزاما سه فاز است.
هر دستگاه تک فاز ،بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.
پرکاربرد ترین مدل دستگاه های بزرگ سایز تیپ  2می باشد .شاسی یک تکه  CNCشده
که موجب حفظ تلورانس های هیتر دستگاه در دوره های زمانی طوالنی و در کاربردهای
پرتیراژ می شود .فنربندی تخصصی و دقیق روی هیتر به صورتی است که فشار در کل
هیتر یکسان بوده و موجب انتقال یکسان رنگ بر روی کار خواهد شد.
شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها موجب یکسان بودن پخش حرارت در سطح
هیتر و حفظ کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.

از 50در  70سانت
تا  100در  120سانت

از 50در  90سانت
تا  100در  150سانت

 80تا  300کیلوگرم

 3000تا  6000وات

پنوماتیک تیک  2تک میزه و رومیزی
قابل سفارش در درجه کیفی A
آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
قابل سفارش در رنگ انتخابی
قابل سفارش در ابعاد انتخابی
این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد (قابل سفارش)
دستگاه تا سایز  100در  80می تواند تک فاز باشد و سایزهای بزرگتر الزاما سه فاز است.
هر دستگاه تک فاز ،بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.
این مدل تیپ  2و دومیزه می باشد .شاسی یک تکه  CNCشده که
موجب حفظ تلورانس های هیتر دستگاه در دوره های زمانی طوالنی و در کاربردهای
پرتیراژ می شود .فنربندی تخصصی و دقیق روی هیتر به صورتی است که فشار در
کل هیتر یکسان بوده و موجب انتقال یکسان رنگ بر روی کار خواهد شد .شاسی بندی
پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها موجب یکسان بودن پخش حرارت در سطح هیتر و حفظ
کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.

از 50در  70سانت
تا  100در  120سانت

از 150در  100سانت
تا  260در  150سانت

 100تا  400کیلوگرم

 3000تا  6000وات

پنوماتیک تیک  2تک میزه و رومیزی
قابل سفارش در درجه کیفی A
آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
قابل سفارش در رنگ انتخابی
قابل سفارش در ابعاد انتخابی
این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد (قابل سفارش)
دستگاه تا سایز  100در  80می تواند تک فاز باشد و سایزهای بزرگتر الزاما سه فاز است.
هر دستگاه تک فاز ،بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.
این مدل همان تیپ  2می باشد که دارای جک هیدرولیک است و تک میزه می باشد.
شاسی یک تکه  CNCشده که موجب حفظ تلورانس های هیتر دستگاه در دوره های
زمانی طوالنی و در کاربردهای پرتیراژ می شود .فنربندی تخصصی و دقیق روی هیتر به
صورتی است که فشار در کل هیتر یکسان بوده و موجب انتقال یکسان رنگ بر روی کار
خواهد شد .شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها موجب یکسان بودن پخش
حرارت در سطح هیتر و حفظ کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.

از 50در  70سانت
تا  100در  120سانت

از 50در  90سانت
تا  100در  150سانت

 100تا  350کیلوگرم

 3000تا  6000وات

هیدرولیک دومیزه تیپ  2پرس از باال
قابل سفارش در درجه کیفی A
آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری
میز مدل پایه ام دی اف و قابل سفارش با میز آلومینیوم .
قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده ،سنسور ایمنی و میز اتوماتیک
دستگاه تا سایز  100در  80می تواند تک فاز باشد و سایزهای بزرگتر الزاما سه فاز است.
هر دستگاه تک فاز ،بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.
این مدل تیپ  2می باشد که دارای جک هیدرولیک است و دو میزه می باشد .شاسی یک
تکه  CNCشده که موجب حفظ تلورانس های هیتر دستگاه در دوره های زمانی طوالنی
و در کاربردهای پرتیراژ می شود .فنربندی تخصصی و دقیق روی هیتر به صورتی است
که فشار در کل هیتر یکسان بوده و موجب انتقال یکسان رنگ بر روی کار خواهد شد.
شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق المنتها موجب یکسان بودن پخش حرارت در سطح
هیتر و حفظ کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.

از 50در  70سانت
تا  100در  120سانت

از 150در  100سانت
تا  260در  150سانت

 130تا  450کیلوگرم

 3000تا  6000وات

هیدرولیک تیپ  6دومیزه
قابل سفارش در درجه کیفی A
آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
قابل سفارش در رنگ انتخابی
قابل سفارش در ابعاد انتخابی
دستگاه تا سایز  100در  80می تواند تک فاز باشد و سایزهای بزرگتر الزاما سه فاز است.
هر دستگاه تک فاز ،بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.

تیپ شش محصوالت دلخواه پرینت با طراحی خاص و مدرن
در این مدل میز ها ثابت می باشد و هیتر دستگاه با حرکت دستی یونیت به سمت چپ
و راست روی میزها جابه جا می شود و در جاهایی که تکان نخوردن کار دارای حساسیت
می باشد این مدل می تواند دارای مزیت فنی باشد .شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم
دقیق المنتها و سیستم فنربندی دقیق موجب یکسان بودن پخش حرارت و فشار در
سطح هیتر و حفظ کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.
از 50در  70سانت
تا  100در  120سانت

از 150در  80سانت
تا  250در  140سانت

 100تا  600کیلوگرم

 3000تا  6000وات

عمودی دستی بزرگ سایز تک میزه همراه با پایه
قابل سفارش در دو درجه کیفیA - B ،
آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری
میز مدل پایه ام دی اف و قابل سفارش با میز آلومینیوم
دستگاه تا سایز  100در  80می تواند تک فاز باشد.
هر دستگاه تک فاز ،بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.

این مدل دارای طراحی جدیدی در بخش مدلهای بزرگ سایز دستی می باشد و بیشتر برای چاپ
کارهایی که دارای ضخامت می باشند مانند تابلوفرش ها توجیه فنی دقیقی دارد .با حرکت دسته
در این مدل هیتر به صورت موازی با میز به صورت عمودی باال و پایین می رود و برای جاهایی که
کار دارای ضخامت است دقت کار چاپ را باالتر خواهد برد .شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق
المنتها و سیستم فنربندی دقیق موجب یکسان بودن پخش حرارت و فشار در سطح هیتر و حفظ
کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.
از 50در  70سانت
تا  100در  100سانت

از 70در  130سانت
تا  100در  190سانت

 80تا  200کیلوگرم

 3000تا  6000وات

عمودی دستی بزرگ سایز دو میزه همراه با پایه
قابل سفارش در دو درجه کیفیA - B ،
آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه
هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض
قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری
میز مدل پایه ام دی اف و قابل سفارش با میز آلومینیوم
دستگاه تا سایز  100در  80می تواند تک فاز باشد.
هر دستگاه تک فاز ،بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.

این مدل دارای طراحی جدیدی در بخش مدلهای بزرگ سایز دستی می باشد و بیشتر برای چاپ
کارهایی که دارای ضخامت می باشند مانند تابلوفرش ها توجیه فنی دقیقی دارد .با حرکت دسته
در این مدل هیتر به صورت موازی با میز به صورت عمودی باال و پایین می رود و برای جاهایی که
کار دارای ضخامت است دقت کار چاپ را باالتر خواهد برد .شاسی بندی پشت هیتر و تنظیم دقیق
المنتها و سیستم فنربندی دقیق موجب یکسان بودن پخش حرارت و فشار در سطح هیتر و حفظ
کیفیت در طول زمان و کارهای پرتیراژ شده است.
از 50در  70سانت
تا  100در  100سانت

از 70در  160سانت
تا  100در  210سانت

 90تا  210کیلوگرم

 3000تا  6000وات

