










A - B ،قابل سفارش در دو درجه کیفی

زاویه ای دستی با قابلیت اتصال کلمپ لیوان

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 کوره ای

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 

دستگاه تک فاز است 

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

معمول ترین دستگاه دستی در سایز های 30 در 40 تا 40 در 60 این مدل می باشد

حرکت هیتر به صورت دستی و اتوپرسی زاویه ای

این دستگاه از سایز 40-30 تا سایز های 60-40 قابل سفارش است

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

کیفیت چاپ عالی همراه با دو سال گارانتی تعویض تمام قطعات در درجه A این محصول 

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است



A - B ،قابل سفارش در دو درجه کیفی

زاویه ای دستی با میز کشویی و با قابلیت اتصال کلمپ لیوان

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 کوره ای

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 

دستگاه تک فاز است 

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

به دستگاه صفحه قبلی در این مدل میز کشویی اضافه شده است و استارت و استوپ تایمر

بدون نیاز به زدن دکمه استارت و استوپ، با باز و بسته کردن صفحه به شکل خودکار انجام 

می شود. حرکت هیتر به صورت دستی و اتوپرسی زاویه ای می باشد

از سایز 40-30 تا سایز های 60-40 قابل سفارش است

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

کیفیت چاپ عالی همراه با دو سال گارانتی تعویض تمام قطعات در درجه A این محصول 

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است



 A قابل سفارش در درجه کیفی

اتوماتیک اوپن ) دستگاه های مگنتی که به دستگاه نیمه اتوماتیک هم معروف است (

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در رنگ انتخابی کوره ای

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 

دستگاه تک فاز است

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

در این مدل هنگام بستن دسته با مگنت آهنربایی الکتریکی، قفل می شود 

و با تمام شدن تایم چاپ، دسته اتوماتیک باز شده و باال می آید

این قابلیت موجب سهولت در کار با دستگاه شده و در تجربه این موضوع را می توان کامال 

متوجه شد. سایزهای از 30 در 40 تا 60-40 قابل سفارش می باشد. 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است



 A قابل سفارش در درجه کیفی

اتوماتیک اوپن ) دستگاه های مگنتی که به دستگاه نیمه اتوماتیک هم معروف است (

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

هیتر آلومینیوم آلیاژی با المنتهای ایتالیایی قابل تعویض

قابل سفارش در رنگ انتخابی کوره ای

قابل سفارش در ابعاد انتخابی 

دستگاه تک فاز است. 

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

این مدل کوچکتر دستگاه صفحه قبلی هست

در این مدل هنگام بستن دسته با مگنت آهنربایی الکتریکی، قفل می شود 

و با تمام شدن تایم چاپ، دسته اتوماتیک باز شده و باال می آید

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

خواهید شد. سایزهای از 30 در 40 تا 60-40 قابل سفارش می باشد. 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است



 A قابل سفارش در درجه کیفی

اتوماتیک اوپن دو میزه ) دستگاه های مگنتی که به دستگاه نیمه اتوماتیک هم معروف است (

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.  

در این مدل زمان بستن دسته با مگنت آهنربایی الکتریکی، قفل می شود 

و با تمام شدن تایم چاپ، دسته اتوماتیک باز شده و باال می آید

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

متوجه خواهید شد. سایزهای از 30 در 40 تا 60-40 قابل سفارش می باشد.

دو میزه بودن هم سرعت کار را بسیار بیشتر می کند ) تقریبا دو برابر ( 

سایزهای از 30 در 40 تا 60-40 قابل سفارش است 

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

جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است





A ،قابل سفارش در درجه کیفی

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

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 

چرخشی دستی نامی که برای این دستگاه در نظر گرفته ایم 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 40-60 

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. 

کیفیت باالی قطعات و کیفیت باالی چاپ 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



 A ،قابل سفارش در درجه کیفی

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

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 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. 

کیفیت باالی قطعات و کیفیت باالی چاپ 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



A - B ،قابل سفارش در دو درجه کیفی

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

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 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

کیفیت باالی قطعات و کیفیت باالی چاپ 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



B ،قابل سفارش در درجه کیفی

پرخشی دستی اتیکت زن

قطعات چینی در برد الکترونیکی . این دستگاه تایمر ندارد

هیتر آلومینیوم معمولی

رنگ مشکی معمولی 

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

همراه با یک 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



A ،قابل سفارش در درجه کیفی

دستگاه های کاله زن و بشقاب زن 

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 دستگاه ها هم می توانند به صورت مجزا و باید برد مجزا به صورت کاله زن و بشقاب 

زن سفارش داده شوند 

و هم می توانند بودن برد به صورت یک پایه در کنار سایر دستگاه های تک کاره قرار 

بگیرند و سیم کلمپ ها به برد دستگاه های تک کاره متصل شود 

و به این ترتیب موجب چند کاره شدن آن دستگاه تک کاره هم می شوند. 

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

دستگاه تک فاز است
جزییات دقیقتر فنی در جدول انتهای کاتالوک قابل مشاهده است



A ،قابل سفارش در درجه کیفی

دستگاه های لیوان زن تکی  

آتونیکس کره در برد الکترونیکی دستگاه

قابل سفارش در رنگ کوره ای انتخابی

دستگاه های لیوان زن تکی که به صورت یک دستگاه کامال مجزا و مختص چاپ لیوان 

تولید می شوند و در کنار دستگاه های تک کاره می توانند تکمیل کننده کار باشند. 

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

دستگاه تک فاز است
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

