


دستگاه های چاپ حرارتی که از سایزهای 
بسیار کوچک 20 در 20 سانتی متر
تا سایز 40 در 60 سانتی متر می باشند
مدلهای متنوعی در تولیدات این شرکت مشاهده می شود

که تفاوت آنها در پارامترهایی مانند سایز هیتر دستگاه، تک میز و دو میزه بودن

و دستی و اتوماتیک بودن دستگاه می باشد

همچنین تمامی این دستگاه ها قابلیت ارتقا به یک دستگاه چند کاره را دارند

دستگاه  های چند کاره قابلیت چاپ لیوان، بشقاب و کاله را دارند



هیتر آلومینیوم آلیاژی 
برد الکترونیکی قطعات آتونیکس کره است

بدنه و قالب ها برش لیزری 
المنت قابل تعویض در هیتر دستگاه 

المنت قابل تعویض در کلمپ های بشقاب 
المنت قابل تعویض در کلمپ کاله

دستگیره های فوالدی
رنگ بدنه کوره ای پلی ارتان درجه یک 

امکان انتخاب رنگ سفارشی در بدنه دستگاه 
دو سال گارانتی تعویض قطعات 

هیتر آلومینیوم معمولی 
برد الکترونیکی قطعات چینی است 

بدنه و قابها خمکاری معمولی 
المنت هیتر ریخته گری و غیر قابل تعویض 

المنتهای سیلیکونی غیر قابل تعویض در کلمپهای بشقاب
المنتهای سیلیکونی غیر قابل تعویض در کلمپ کاله

دستگیره ها، چدنی چینی 
رنگ بدنه دستگاه مشکی روغنی 

امکان انتخاب رنگ سفارشی در بدنه دستگاه وجود ندارد
یک سال گارانتی تعویض قطعات 







A - B ،قابل سفارش در دو درجه کیفی

تک کاره زاویه ای دستی با قابلیت اتصال کلمپ لیوان

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 دستگاه سایز بزرگتر دستگاه معرفی شده در صفحه قبلی است

                     از سایز 40-30 تا سایز های 60-40 قابل سفارش می باشد

        انتخاب سایز باید با دقت و بر اساس کاربرد و کار شما صورت بگیرد 

مثال اگر سایز چاپ شما نهایتا 40-30 باشد، نیازی به خرید سایز بزرگتر نیست، چراکه سایز 

بزرگتر مصرف برق بیشتری خواهد داشت

اطالعات تکمیلی در تماس با مشاور فنی 

دستگاه تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

1200  تا 1800 وات از30 در 60 سانت
45 تا 75 کیلوگرم تا 40 در 80 سانت از30 در 40 سانت

تا 40 در 60 سانت

https://www.aparat.com/v/2J6CK


A - B ،قابل سفارش در دو درجه کیفی

تک کاره اتوماتیک اوپن ) یا همون دستگاه های مگنتی (

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در رنگ انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 

در این دستگاه با  تمام شدن تایم چاپ، دسته اتوماتیک باز می شود. 

این قابلیت موجب سهولت در کار با دستگاه شده و در تجربه این موضوع رو کامال متوجه 

میشید. سایز 60-40 قابل سفارش می باشد. 

اطالعات تکمیلی در تماس با مشاور فنی 

دستگاه تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

1200  تا 1800 وات 60 کیلوگرم تا 60 در 70 سانت 40 در 60 سانت

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


A - B ،قابل سفارش در دو درجه کیفی

تک کاره اتوماتیک اوپن ) یا همون دستگاه های مگنتی (

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 تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

در این دستگاه با  تمام شدن تایم چاپ، دسته اتوماتیک باز می شود. 

این قابلیت موجب سهولت در کار با دستگاه شده و در تجربه این موضوع رو کامال متوجه    

می شوید. دو میزه بودن هم سرعت کار را بسیار بیشتر خواهد کرد ) تقریبا دو برابر ( 

سایز 60-40 قابل سفارش می باشد. 

اطالعات تکمیلی در تماس با مشاور فنی 

1200  تا 1800 وات 70 کیلوگرم تا 200 در 70 سانت 40 در 60 سانت

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


A - B ،قابل سفارش در دو درجه کیفی

تک کاره زاویه ای دستی کوچک سایز با قابلیت اتصال کلمپ لیوان

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 دستگاه در چاپ های کوچک مانند اتیکت، چاپ روی جیب و چاپ پشت یقه کاربرد دارد

به دلیل دستی بودن و تک میزه بودن در تیراژ های کم و متوسط کاربرد دارد و برای تیراژ 

های باال می توانیم همین دستگاه را به صورت سفارشی دو میزه سفارش دهیم

به این دستگاه کلمپ لیوان قابل اتصال می باشد

اطالعات تکمیلی در تماس با مشاور فنی 

دستگاه تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

300  تا 1200 وات از20 در 50 سانت
25 تا 60 کیلوگرم تا 30 در 70 سانت از10 در 10 سانت

تا 20 در 20 سانت

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


A - B ،قابل سفارش در دو درجه کیفی

تک کاره چرخشی دستی با قابلیت ارتقا به یک دستگاه هشت کاره

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در رنگ انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 

چرخشی دستی نامی که برای این دستگاه در نظر گرفتیم به دلیل اینکه با حرکت دسته 

هیتر از روی کار به صورت عمودی بلند می شود و با چرخش حول ستون از روی کار کنار 

میرود و می توانیم کار را عوض نماییم. این دستگاه ار ابعاد 40-30 تا 60-40 قابل 

سفارش است. تمام کلمپ های شش کاره به این دستگاه قابل اتصال هستند. 

این دستگاه برای محصوالتی که ضخامت دارند مانند چوب و سنگ و کریستال و 

تابلوفرش کاربرد کامال یده آلی دارد. 

دستگاه تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

1200  تا 1500 وات از40 در 60 سانت
55 تا 65 کیلوگرم تا 60 در 70 سانت از30 در 40 سانت

تا 40 در 40 سانت

https://www.aparat.com/v/5TLbV


A - B ،قابل سفارش در دو درجه کیفی

تک کاره چرخشی دستی با میز کشویی و قابلیت ارتقا به هشت کاره

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 دستگاه دقیقا مشابه دستگاه صفحه قبلی است. 

با این تفاوت که میز کشویی این دستگاه این امکان را می دهد که عالوه بر مکانیزم 

چرخشی برای تعویض کار،  بتوانیم با بیرون کشیدن میز زیری دستگاه، کار را 

عوض نماییم مخصوصا در سایز های بزرگتر مانند 60-40  که چرخش در آن 

سختتر است. مدل با میز کشویی کامال توجیه فنی خواهد داشت. 

دستگاه تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

1200  تا 1800 وات از40 در 80 سانت
55 تا 75 کیلوگرم تا 60 در 100 سانت از30 در 40 سانت

تا 40 در 60 سانت

https://www.aparat.com/v/5TLbV


A - B ،قابل سفارش در دو درجه کیفی

زاویه ای دستی با پایه همراه چهار کاره و قابل ارتقا به هشت کاره

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در رنگ انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 

در بخش تحقیق و توسعه دلخواه پرینت دستگاه جدیدی در خانواده محصوالت چندکاره 

پیشنهاد میشه. این مدل مخصوصا در ابعاد بزرگتر مانند 40-60 که به راحتی و با حرکت 

زاویه ای قابل استفاده است و دارای یک پایه همراه برای نصب کلمپ های بشقاب و کاله 

می باشد که امکان چندکاره شدن رو به این صورت در این مدل خواهیم داشت. 

زمانی که کارهای پرتیراژ تر مخصوصا در چاپ تیشرت رو به همراه امکان چندکاره شدن 

با هم در نظر داشته باشیم، این مدل توجیه فنی خواهد داشت. 

دستگاه تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

1200  تا 1800 وات از60 در 60 سانت
55 تا 75 کیلوگرم تا 70 در 80 سانت از30 در 40 سانت

تا 40 در 60 سانت

https://www.aparat.com/v/IwDSB




A - B ،قابل سفارش در دو درجه کیفی

تک کاره چرخشی پنوماتیک با میز کشویی

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(

در راستای توسعه مدلهای کوچک سایز پنوماتیک در بخش تحقیق و توسعه این مدل از 

دستگاه ها در سال 2019 معرفی شدند. طراحی کامال مدرن و بروز این مدل در کنار 

کیفیت باالی ساخت و مونتاژ قطعات آن را تبدیل به یک انتخاب عالی برای افرادی نموده 

است که در کنار کیفیت، ظاهر و مدرن بودن دستکاه را نیز در نظر دارند. 

این دستگاه به صورت سفارشی قابل انتخاب خواهد بود. 

دستگاه تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

1200  تا 1800 وات از40 در 80 سانت
55 تا 75 کیلوگرم تا 60 در 100 سانت از30 در 40 سانت

تا 40 در 60 سانت

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


A قابل سفارش در درجه کیفی

پنوماتیک تیک 2 تک میزه و رومیزی

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(

مدلهای کوچک سایز پنوماتیک نیمه صنعتی دلخواه پرینت که از ابعاد 40-30 تا ابعاد 

60-40 قابل سفارش هستند، برای کارهای پر تیراژ مناسب هستند. 

طراحی شاسی یک تکه برش لیزری با کیفیت باالی مونتاژ قطعات این مدل را برای کاربرد 

چندین ساعت در طول یک روز و شیف های متوالی کاری کامال آمده نموده است. 

این مدل رومیزی و تک میز می باشد و به صورت سفارشی می تواند دومیزه و با پایه 

سفارش داده شود. 

دستگاه تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

1200  تا 1800 وات از30 در 100 سانت
60 تا 85 کیلوگرم تا 40 در 140 سانت از30 در 40 سانت

تا 40 در 60 سانت

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


A قابل سفارش در درجه کیفی

پنوماتیک تیک 2 تک میزه و رومیزی

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(

این مدل دقیقا همان مدل صفحه قبل کاتالوگ می باشد که به صورت دومیزه 

طراحی شده است. دومیزه بودن پارامتری است که روی سرعت کار 

در سفارشات پرتیراژ بسیار موثر می باشد و در کارهای پیوسته تقریبا 

سرعت کار را تا دو برابر افزایش خواهد داد. زمانی که یک میز زیر پرس 

می باشد، اپوراتور فرصت دارد تا کار را در میز دوم آماده سازی نموده و 

در پایان زمان چاپ، میز زیر پرس با حرکت کشویی جابه جا می شود. 

دستگاه تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

1200  تا 1800 وات از90 در 50 سانت
70 تا 95 کیلوگرم تا 130 در 70 سانت از30 در 40 سانت

تا 40 در 60 سانت

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


A قابل سفارش در درجه کیفی

پنوماتیک تیپ 6 دومیزه و رومیزی

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(

تیپ شش محصوالت کوچک سایز دلخواه پرینت از افتخارات بخش طراحی می باشد. 

نمونه ای بی نظیر از هنر طراحی صنعتی در کنار کیفیت واقعی آزمون شده در مونتاژ 

قطعات که این محصول را تبدیل به  انتخابی خاص و کاربردی نموده است. 

در این مدل به جای حرکت میزها، خود یونیک جک پنوماتیک بر روی میزها به صورت 

کشویی حرکت می کند و در کاربردهایی که تکان نخوردن مورد چاپ بر روی میز دارای 

اهمیت ویژه باشد، این دستگاه توجه فنی قابل توجهی خواهد داشت. 

دستگاه تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

1200  تا 1800 وات از90 در 50 سانت
75 تا 100 کیلوگرم تا 130 در 70 سانت از30 در 40 سانت

تا 40 در 60 سانت

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


A قابل سفارش در درجه کیفی

اتیکت زن کوچک سایز پنوماتیک 

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(

این تیپ دستگاه ها به دلیل طراحی هیترهای کوچک سایز در حدود 10 در 10 

و 20 در 20 سانتی متر، برای چاپ های کوچک سایز مانند اتیکت ها کاربرد بسیار 

مناسبی دارد. روی جیب، پشت یقه و کاربرهایی از این دست برای این دستگاه کامال 

توجیه فنی داردو 

طراحی پنوماتیک این دستگاه سهولت کاربرد را نیز به همراه دارد و یک ایده آل برای 

کاربردهای خاص خود می باشد. 

دستگاه تک فاز است. 

هر دستگاه تک فاز، بعدا می تواند به درخواست مشتری سه فاز شود.  

300  تا 1200 وات از20 در 60 سانت
40 تا 80 کیلوگرم تا 30 در 70 سانت از10 در 10 سانت

تا 20 در 20 سانت

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



	روی جلد

