


دستگاه های سفارشی در دلخواه پرینت 
دستگاه هایی هستند که دارای مشخصات خاصی 
می باشند که می توانید به صورت کامال اختصاصی

و با جزییات دقیق فنی سفارش دهید.  

مثال دستگاه های پرس برجسته زن از این موارد هستند که به سفارش مشتری

طراحی و تولید خواهند شد. دستگاه های ژالتین و انواع پرسهای خاص صنعتی 

در این دسته قرار دارند. طراحی داخلی و  دو سال گارانتی و تضمین کیفیت کار 

دستگاه در شرکت دلخواه پرینت. 



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







هیدرولیک تک میزه برجسته زن تیپ 2

این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد )قابل سفارش(

A قابل سفارش در درجه کیفی

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری

میز آلومینیومی با قابلیت اتصال قالب در سایزهای مختلف
قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده، سنسور ایمنی و حرکت اتوماتیک میزها

پرسهای برجسته زن یا در اصطالح معمول بازار پرسهای داغی بر روی شاسی و طراحی 

پرسهای سابلیمیشن با قابلیت نصب قالب بر روی هیتر و صفحه پایینی، طراحی و تولید 

می شوند. قالب آلومینیومی با قابلیت جدا شدن و عوض شدن، با طرح خاص مورد نظر 

سی ان سی شده و بر روی دستگاه نصب می شود. کنترل دمایی مجزا برای صفحه باالیی 

و پایینی و همچنین قابلیت نصب صفحه آلومینیومی تخت بر روی هیتر باالیی که دستگاه 

را تبدیل به یک پرس حرارتی تخت برای سابلیمشن، نگین زنی و پالستیزول می کند. 

دستگاه تک فاز برای هر سمت به صورت مجزا و قابل تبدیل به سه فاز می باشد.

3000  تا 4500 وات از40 در 70 سانت
80 تا 120 کیلوگرم تا 60 در 90 سانت از40 در 40 سانت

تا 60 در 60 سانت

https://www.aparat.com/delkhahprint/videos


پنوماتیک دومیزه برجسته زن تیپ 2 

این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد )قابل سفارش(

A قابل سفارش در درجه کیفی

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری

میز آلومینیومی با قابلیت اتصال قالب در سایزهای مختلف
قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده، سنسور ایمنی و حرکت اتوماتیک میزها

دستگاه تک فاز برای هر سمت به صورت مجزا و قابل تبدیل به سه فاز می باشد.

600  تا 1500 وات
هر سمت

از10 در 40 سانت
30 تا 60 کیلوگرم تا 30 در 55 سانت از10 در 10 سانت

تا 30 در 30 سانت

پرسهای برجسته زن یا در اصطالح معمول بازار پرسهای داغی بر روی شاسی و طراحی 

پرسهای سابلیمیشن با قابلیت نصب قالب بر روی هیتر و صفحه پایینی، طراحی و تولید 

می شوند. قالب آلومینیومی با قابلیت جدا شدن و عوض شدن، با طرح خاص مورد نظر 

سی ان سی شده و بر روی دستگاه نصب می شود. کنترل دمایی مجزا برای صفحه باالیی 

و پایینی و همچنین قابلیت نصب صفحه آلومینیومی تخت بر روی هیتر باالیی که دستگاه 

را تبدیل به یک پرس حرارتی تخت برای سابلیمشن، نگین زنی و پالستیزول می کند. 

https://www.aparat.com/delkhahprint/videos




هیدرولیک تک میزه برجسته زن تیپ 2

این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد )قابل سفارش(

A قابل سفارش در درجه کیفی

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری

میز آلومینیومی با قابلیت اتصال قالب در سایزهای مختلف
قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده، سنسور ایمنی و حرکت اتوماتیک میزها

این پرس دقیقا مانند پرس صفحه قبلی می باشد با این تفاوت که طراحی شاسی متفاوت 

می باشد و دو کله در دو طرف دستگاه قرار گرفته اند. دو کله به صورت همزمان می 

توانند کار کنند و سرعت کار دو برابر خواهد شد.  هر سمت یا کله دستگاه کامال مجزا 

می باشد با کنترل دمایی مجزا برای صفحه باالیی و پایینی و همچنین قابلیت نصب صفحه 

آلومینیومی تخت بر روی هیتر باالیی که دستگاه را تبدیل به یک پرس حرارتی تخت برای 

سابلیمشن، نگین زنی و پالستیزول می کند. 

دستگاه تک فاز برای هر سمت به صورت مجزا و قابل تبدیل به سه فاز می باشد.

3000  تا 4500 وات
هر سمت

از40 در 130 سانت
150 تا 220 کیلوگرم تا 60 در 160 سانت از40 در 40 سانت

تا 60 در 60 سانت

https://www.aparat.com/delkhahprint/videos


هیدرولیک تک میزه برجسته زن تیپ 2

این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد )قابل سفارش(

A قابل سفارش در درجه کیفی

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در ابعاد و رنگ انتخابی مشتری

میز آلومینیومی با قابلیت اتصال قالب در سایزهای مختلف
قابل ارتقا با تجهیزات سفارشی مانند شمارنده، سنسور ایمنی و حرکت اتوماتیک میزها

پرسهای برجسته زن یا در اصطالح معمول بازار پرسهای داغی بر روی شاسی و طراحی پرسهای 

سابلیمیشن با قابلیت نصب قالب بر روی هیتر و صفحه پایینی، طراحی و تولید می شوند. قالب 

آلومینیومی با قابلیت جدا شدن و عوض شدن، با طرح خاص مورد نظر سی ان سی شده و بر 

روی دستگاه نصب می شود. کنترل دمایی مجزا برای صفحه باالیی و پایینی و همچنین قابلیت 

نصب صفحه آلومینیومی تخت بر روی هیتر باالیی که دستگاه را تبدیل به یک پرس حرارتی 

تخت برای سابلیمشن، نگین زنی و پالستیزول می کند. 

دستگاه تک فاز برای هر سمت به صورت مجزا و قابل تبدیل به سه فاز می باشد.

3000  تا 4500 وات از90 در 50 سانت
100 تا 180 کیلوگرم تا 130 در 70 سانت از40 در 40 سانت

تا 60 در 60 سانت

https://www.aparat.com/delkhahprint/videos
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