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Pneumatyczno Automatyczna
Prasa Termotranferowa 3D
COMBO ALLinONE
Cena brutto

4 059,00 zł

Cena netto

3 300,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

30 dni

Numer katalogowy

10094

Kod producenta

FM-ST420-2638

Opis produktu
Pneumatyczna Automatyczna Prasa 3D

COMBO ALLinONE

Wszystkie prasy w cenie 1 - kupując to urządzenie możesz zapomnieć o innych prasach - ta prasa zastępuje
wszystkie inne oraz daje nowe możliwości.

Prasa do Termotransferu oraz Sublimacji na przedmiotach płaskich oraz 3D
Prasa ta tworzy idealne nadruki metodą sublimacji na obudowach 3D do sprzętów takich jak np: telefony komórkowe, tablety, smartfony
Urządzenie to jest z "najwyższej" półki producentów pras - cechuje ją pełny automatyzm - urządzenie samo się otwiera, zamyka oraz wytwarza próżnie w komorze (
wbudowany jest w prasę kompresor) , dzięki czemu możemy tworzyć nadruki jednocześnie na przedmiotach o różnych kształtach.
W tej prasie dzięki funkcji 3D można tworzyć również nadruki na przedmiotach o kształtach nieregularnych - ta prasa nie ma żadnych ograniczeń co do kształtu
,przedmiot musi się tylko zmieścić w polu roboczym
Pneumatyczna prasa 3D jest to wielofunkcyjne urządzenie zarówno do materiałów 3D jak i płaskich. Nowoczesnemu wyglądowi towarzyszy duży dotykowy ekran
wyposażony w funkcje zapamiętywania 5 dowolnych ustawień - można tworzyć własne szablony do różnych produktów co znacząco skraca czas pracy oraz
wprowadza jeszcze większy automatyzm pracy.
Pneumatyczna Automatyczna Prasa 3D może być wykorzystywana do produkcji: koszulek, czapek, talerzy, płytek ceramicznych, kubków, podstawek pod kubki,
podkładek pod mysz, puzzli, i wielu innych tkanin i materiałów.
Prasa dysponuje dużym obszarem roboczym, automatycznie zamykanym, wykonanym z teflonu (26X38cm), Zapewnia ona równomierny rozkład temperatury i
ciśnienia na całej powierzchni płyty.
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Prasa wykonana jest z najwyższej jakości materiałów.
Podnoszona górna płyta pozwala na łatwe umieszczanie i wyjmowanie przedmiotów z maszyny.
Prasa po zakończonym procesie sama się otwiera oraz wyłącza, co znacząco pomaga w pracy oraz dba o bezpieczeństwo.
Żeby zapobiec przywieraniu przedmiotów do płyty grzewczej zastosowano matę teflonową.
Prasa Freesub jest to oryginalny produkt, do którego dołączony jest certyfikat CE, oraz deklaracja zgodności PL

Dane Techniczne:

Typ prasy: Auto-pneumatyczna 3D, wbudowany kompresor
Powierzchnia robocza: 260x380 mm
Moc: 2000W
Temperatura: 0-250 stopni C
Czas: 0-999 sekund
Zasilanie: 230V 50Hz
Odliczanie czasu: Automatyczne
Czas nagrzewania: do 200°C ok. 5min.
Automatyczny system czasowy: TAK
Waga 22 kg
Zestaw zawiera:

Pneumatyczna Automatyczna Prasa 3D
2 moduły do telefonów
4 uchwyty do kubków
2 uchwyty silikonowe 3D (termoodporne) do różnych kształtów
Przystawka do bidonów
Przystawka do talerzy
Kabel zasilający
Instrukcja PL
Podkład silikonowy (pod płytę główną)
Rękawiczki robocze
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GWARANCJA 24 MIESIĄCE
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