
Вид

Описание
Conventional Oil Heating Thermal

Transfer Machine

Модел FTP-1700 MTP-1700 MTP-2500 MTP-3200 RTR-1700 RTR-2500 RTR-3200

Клас Встъпителен модел

Ширина на трансфер 1.65m 1.65m 2.45m 3.15m 1.65m 2.45m 3.15m

Ширина на ремъка 1.73m 1.73m 2.53m 3.3m 1.73m 2.53m 3.3m

Диаметър барабан 377mm

Тип барабан Единичен с маслено подгряване

Режим на трансфер Ролка-ролка и парче

Скорост на трансфер Регулируема

Натиск

Температурна
разлика ±4~5℃

Разлика в цвета Малка разлика

Подаване Подаване чрез долен барабан

Подаване/навиване
2 подаващи вала

*** навиващ вал е опция

Работна маса Включена в конфигурацията

Време подгряване

Дебелина трансфер

Приложение

420mm420mm

максимална дебелина: 5mm

45 60 мин в зависимост от околната температура~

Мултифункционален, високо ниво

Ротационни термотрансферни преси

Усъвършенствано прецизно навиване

Italy Type Multifunctional Oil Heating

Thermal Transfer Machine

Dutch Type Multifunctional Oil Heating

Thermal Transfer Machine

Горно подаване

±2℃ ±2℃

Мултифункционален, високо ниво

Двоен с маслено подгряване

Нерегулируем

Ролка-ролка и парче

Регулируема

Регулируем

Незабележима разлика за 100м

3 подаващи вала и 2 навиващи вала
за конвенционално навиване

Включена в конфигурацията

Двоен с маслено подгряване

Ролка-ролка

Регулируема

Регулируем

Незабележима разлика за 100м

Подаване чрез долен барабан

3 подаващи вала и 3 навиващи вала

няма работна маса

Разкроен текстил, трансперанти,
знамена и друг текстил. Не е
подходяща за дрехи, които изискват
високо прецизен трансфер

Разкроен или ролен текстил, спортни
дрехи, трансперанти, знамена, завеси,
килими, прегради и друг текстил.

Ролен текстил, тапети, завивки, чадъри,
колани, дизайнерски текстил

www.microasu.com



Преимущества

* Евтин модел

* Подходящ за различни промишлени
приложения с малко натоварване

* Универсален модел за трансфер на
разкроен и на ролен текстил

Недостатъци

Характеристики

Схема на движение
на материала

* Барабан с голям диаметър с висока
производителност за големи тиражи

* Двойно подгряване на барабана за
по-равномерна температура

* Ниска консумация на енергия

* Универсален модел за трансфер на
разкроен и на ролен текстил

* Възможност за многосменна работа

* Барабан с голям диаметър с висока
производителност за големи тиражи

* Двойно подгряване на барабана за
по-равномерна температура

* Ниска консумация на енергия

* Компактна подаваща и навиваща система
с по 3 вала за прецизно навиване

* Прецизно изпълнение за перфектен
трансфер на различни материали

* По-висока цена* Изисква по-голяма площ в
работното помещение

* По-малкият диаметър на барабана
намалява производителността и
прецизността на трансфер

* Изисква опция за навиване и не е
подходяща за трансфер на големи
обеми ролен текстил

* По-висока цена

* Няма възможност за добавяне на работна
маса за трансфер на разкроен текстил,
подходяща за трансфер само на ролен
текстил

Конвенционала трансферна преса
на разумна цена, с нисък шум и
стабилна механика.
За бързо охлаждане на машината
барабанът се изолира от резервоара
за масло.
Лесно се регулира опъването на
ремъка.
Има защита от спиране на
захранването.

Пресата е подходяща за термотрансфер и
на ниска работна температура.
Равномерна температура на барабана с
двоен маслен резервоар и прецизна
механика на системата за подаване на
ролен текстил.
Регулируем натиск с превматика за
прецизен трансфер
При прекъсване на захранването ремъкът
може да се отдели ръчно от барабана

Модел FTP Модел MTP Модел RTP

Пресата е за термотрансфер но големи
тиражи ролен текстил.
Равномерна температура на барабана с
двоен маслен резервоар и прецизна
механика на системата за подаване и
навиване.
Работи с всякакви видове текстил.



подаване на текстила

регулиране опън на текстила

подаване на трансферна хартия

Принцип на работа на ротационна термотрансферна преса

регулиране опън на хартията

регулиране опън на защитната хартия

подаване на защитна хартия

навиване на защитна хартия

навиване на трансферна хартия


