










B و A قابل سفارش در دو درجه کیفی

پنوماتیک دومیزه تیپ 2 با پایه چرخدار 

A آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه در گرید

A هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض در گرید

قابل سفارش در رنگ کوره ای انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 
این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد )قابل سفارش(

مدلهای پنوماتیک نیاز به کمپرسور هوا دارند که روی دستگاه نیست و باید جداگانه 

خریداری و به دستگاه متصل شود. 

این مدل  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، اوپراتور 

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. 

کیفیت باالی قطعات و چاپ نهایی همراه با دو سال گارانتی تعویض تمام قطعات 

دستگاه تک فاز است. 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است



B و A قابل سفارش در دو درجه کیفی

هیدرولیک دومیزه تیپ 2 با پایه چرخدار 

A آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه در گرید

A هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض در گرید

قابل سفارش در رنگ کوره ای انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 

مدلهای هیدرولیک نیازی به کمپرسور هوا ندارند و پمپ هیدرولیک و مخزن روغن روی 

خود دستگاه قرار دارد و جک با فشار روغن کار می کند

این مدل  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، اوپراتور 

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. 

کیفیت باالی قطعات و چاپ نهایی همراه با دو سال گارانتی تعویض تمام قطعات 

دستگاه تک فاز است. 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است



B و A قابل سفارش در دو درجه کیفی

پنوماتیک دو میزه تیپ 2 رومیزی

A آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه در گرید

A هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض در گرید

قابل سفارش در رنگ کوره ای انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 
این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد )قابل سفارش(

مدلهای پنوماتیک نیاز به کمپرسور هوا دارند که روی دستگاه نیست و باید جداگانه 

خریداری و به دستگاه وصل شود

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. 

کیفیت باالی قطعات و چاپ نهایی همراه با دو سال گارانتی تعویض تمام قطعات

دستگاه تک فاز است. 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است



B و A قابل سفارش در دو درجه کیفی

پنوماتیک تک میزه تیپ 2 رومیزی

A آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه در گرید

A هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض در گرید

قابل سفارش در رنگ کوره ای انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 
این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد )قابل سفارش(

مدلهای پنوماتیک نیاز به کمپرسور هوا دارند که روی دستگاه نیست و باید جداگانه 

خریداری و به دستگاه وصل شود

تنها تفاوت این دستگاه با مدل صفحه قبل تک میزه بودن دستگاه هست  

کیفیت باالی قطعات و چاپ نهایی همراه با دو سال گارانتی تعویض تمام قطعات

دستگاه تک فاز است. 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است





مدلهای پنوماتیک نیاز به کمپرسور هوا دارند که روی دستگاه نیست و باید جداگانه خریداری 

و به دستگاه وصل شود. تیپ شش محصوالت کوچک سایز دلخواه پرینت از افتخارات بخش 

طراحی می باشد. نمونه ای از هنر طراحی صنعتی در کنار کیفیت در مونتاژ قطعات که این 

محصول را تبدیل به  انتخابی خاص و کاربردی نموده است. در این مدل به جای حرکت میزها، 

خود یونیت یا کلگی 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. همچنین جای کمتری اشغال می کند. 

کیفیت باالی قطعات و چاپ نهایی همراه با سه سال گارانتی تعویض تمام قطعات

A+ قابل سفارش در درجه کیفی

پنوماتیک دو میزه تیپ 6 رومیزی ) قابل سفارش به صورت جک برقی (

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه 

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در رنگ کوره ای انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 
این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد )قابل سفارش(

دستگاه تک فاز است. 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است

در مدل برقی بدون نیاز به کمپرسور هوا و یا مخزن روغن می باشد 



A+ قابل سفارش در درجه کیفی

هیدرولیک دو میزه تیپ 6 ) قابل سفارش به صورت جک برقی (

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه 

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در رنگ کوره ای انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 
دستگاه تک فاز است. 

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

مدلهای هیدرولیک نیازی به کمپرسور هوا ندارند و پمپ هیدرولیک و مخزن روغن روی خود 

دستگاه قرار دارد و جک با فشار روغن کار می کند. تیپ شش محصوالت کوچک سایز 

دلخواه پرینت از افتخارات بخش طراحی می باشد. نمونه ای از هنر طراحی صنعتی در کنار 

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

در این مدل به جای حرکت میزها، خود یونیت یا کلگی 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. همچنین جای کمتری اشغال می کند. 

کیفیت باالی قطعات و چاپ نهایی همراه با سه سال گارانتی تعویض تمام قطعات

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است

در مدل برقی بدون نیاز به کمپرسور هوا و یا مخزن روغن می باشد 



A+ قابل سفارش در درجه کیفی

تک کاره چرخشی پنوماتیک با میز کشویی ) قابل سفارش به صورت هیدرولیک (

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. 

این دستگاه عالوه بر میز کشویی دارای حرکت چرخشی برای کنار رفتن هیتر از روی 

سطح کار می باشد که مکانیزمی راحت برای عوض کردن کار می باشد. 

کیفیت باالی قطعات و چاپ نهایی همراه با سه سال گارانتی تعویض تمام قطعات

دستگاه تک فاز است. 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است



قابل سفارش در دو درجه کیفی

اتیکت زن کوچک سایز پنوماتیک ) قابل سفارش به صورت هیدرولیک (  

A آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه در گرید

A هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض در گرید

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 دارد

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

کاربردهای خاص خود می باشد. 

کیفیت باالی قطعات و چاپ نهایی همراه با دو سال گارانتی تعویض تمام قطعات

دستگاه تک فاز است. 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است



جدیدترین مدل دستگاه های برقی کوچک سایز است که در بخش تحقیق و توسعه شرکت 

دلخواه پرینت طراحی  و ساخته شده است. بدون نیاز به کمپرسور هوا و مخزن روغن 

مکانیزم باز و و بسته شدن به صورت زاویه ای با جک تمام برقی بی صدا، موجب سهولت 

بسیار زیاد کار با این دستگاه جدید و مدرن شده است. 

کیفیت باالی قطعات و چاپ نهایی همراه با سه سال گارانتی تعویض تمام قطعات

A+ قابل سفارش در درجه کیفی

برقی زاویه ای رومیزی

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه 

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در رنگ کوره ای انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 
این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد )قابل سفارش(

دستگاه تک فاز است. 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است

در مدل برقی بدون نیاز به کمپرسور هوا و یا مخزن روغن می باشد 



این دستگاه با طراحی جدید این امکان را به کاربر می دهد تا دو دستگاه کامال مجزا را بر روی 

یک شاسی داشته باشد. در دو طرف دو دستگاه کامال مجزا می باشند و می توانند همزمان 

کار کنند. بزرگترین مزیت این مدل دستگاه ها قیمت آنها می باشد که دو دستگاه به دلیل 

دارا بودن یک شاسی و در مدلهای هیدرولیک، یک مخزن و پمپ روغن، کاهش قیمت بسیار 

قابل توجهی نسبت به خرید دو دستگاه مجزا خواهند داشت. 

کیفیت باالی قطعات و چاپ نهایی همراه با سه سال گارانتی تعویض تمام قطعات

A+ قابل سفارش در درجه کیفی

پنوماتیک دوکله تیپ 2 ) قابل سفارش به صورت هیدرولیک (

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه 

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در رنگ کوره ای انتخابی

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 
این مدل نیازمند کمپرسور هوا می باشد )قابل سفارش(

دستگاه تک فاز است. 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است



جنس آلومینیوم هیتر معمولی بوده و آلیاژی نیست
کیفیت چاپ و یکسان بودن حرارت کل سطح تضمین شده می باشد

بدلیل نوع شاسی کشی دستگاه، هیتر بهیچ عنوان در دراز مدت تاب بر نمیدارد 

جنس آلومینیوم هیتر 

جنس آلومینیوم آلیاژی است
کیفیت چاپ و یکسان بودن حرارت کل سطح تضمین شده می باشد

بدلیل نوع شاسی کشی دستگاه، هیتر بهیچ عنوان در دراز مدت تاب بر نمیدارد

المنتها میله ای چینی درجه یک می باشد نوع المنتها
المنتها میله ای ایتالیایی می باشد

قطعات برقی چینی درجه یک شامل تایمر و ترموستات از بهترین قطعات چینی در بازار
نوع تایمر آنالوگ فانال

قطعات برقی

ترموستات در قطعات برقی آتونیکس کره
نوع تایمر آنالوگ فانال

سایر قطعات برقی کلیدی مانند کنداکتور یا رله ها از قطعات کره ای و آلمانی اشنایدر
در کلیه محصوالت شاسی های استاتر و استپ و پدال ها و میکروسویچ ها فانال درجه یک

همه موارد ردیف باال 
نوع تایمر دیجیتال فانال

دسته بندی کیفی محصوالت



) MDF ( جنس میز ام دی اف جنس کفی میز
جنس میز تا ابعاد 100 در 120 سانتی متر فلزی 

و از در ابعاد بزرگتر الزاما ام دی اف می باشد 

اسفنج نسوز  جنس الیه روی میز چاپ
نمد به همراه اسفنج نسوز 

دستی نوع استارت پرس
استات اتوماتیک در حالت دستی ، پدالی یا اتوماتیک با نصب کلید سلکتور وضعیت سه حالته در دو 

حالت ذکر شده به انتخاب مشتری قابل نصب و تغییر میباشد

رنگ روغنی درجه یک  نوع رنگ بدنه
رنگ کوره ای درجه یک

دسته بندی کیفی محصوالت



هزینه ارسال با مشتری  ارسال دستگاه
هزینه ارسال با شرکت ، محصول خریداری شده از طریق باربری معتبر با انتخاب و صالحدید مدیریت، 

ارسال میگردد و هزینه ارسال از باربری مبدا تا باربری مقصد بعهده شرکت میباشد 

نصب با مشاوره تلفنی و ارسال فیلم آموزشی
در صورت نیاز به نصب با حضور تکنیسین، هزینه نصب با مشتری 

در مواردی که بدلیل کوچک بودن فضای درب ورودی کارگاه مشتری، نیاز به نصب در محل وجود داشته 
باشد، با اعالم مشتری در هنگام خرید ، تکنسین جهت نصب در محل حاضر میگردد

نصب دستگاه

نصب با مشاوره تلفنی و ارسال فیلم آموزشی
در صورت نیاز به نصب با حضور تکنیسین، هزینه نصب با شرکت

در مواردی که بدلیل کوچک بودن فضای درب ورودی کارگاه مشتری، نیاز به نصب در محل وجود داشته 
باشد، با اعالم مشتری در هنگام خرید ، تکنسین جهت نصب در محل حاضر میگردد

12 ماه گارانتی  گارانتی دستگاه
24 ماه گارانتی

36 ماه گارانتی

دسته بندی کیفی محصوالت


	روی جلد

