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

این گروه تولیدات مخصوص چاپهای حرارتی بسیار بزرگ برای مصارفی مانند
روتختی و پرده 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.

صفحه الومینیوم ضخامت 1/5سانت
ام دی اف زیر ضخامت  3/5سانت
صفحه آلومینیومی پولیش خورده سیقلی درجه یک
کنترل دما دقیق کل سطح با سه یا چهار ترموستات بسته به سایز هیتر
المنتهای ایتالیایی میله ای قابل تعویض
میز در تیپ دو و شش هردو حالت اتومات
دستگاه دارای کانتر
بهمراه نمد و ابر و روغن هیدرولیک

صفحه الومینیوم ضخامت یک سانت
ام دی اف زیر ضخامت 1/8
صفحه آلومینیوم آلیاژی
کنترل دما با سه یا چها ترموستات
المنتهای میله ای درجه یک
دستگاه فاقد کانتر
بهمراه نمد و ابر
روغن هیدرولیک بعهده مشتری

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 .
دستگاه سه فاز می باشد.
قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده ،سنسور ایمنی و حرکت اتوماتیک میزها

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 150در  150سانت
تا  200در  220سانت

از 320در  190سانت
تا  460در  240سانت

 500تا  800کیلوگرم

 15تا  32آمپر

