
Dystrybutor firm:       
Sublimacja od A do Z: 

URZĄDZENIA: plotery, termoprasy rolowe i płaskie (producent). 
MEDIA: atramenty sublimacyjne, papiery: sublimacyjne i przekładkowe, folie subliflock i subliflex. 

USŁUGI: druk papierów sublimacyjnych na ploterze. 
ŚMIESZNE PREZENTY: producent i dystrybutor śmiesznych fartuszków kuchennych. 
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Termoprasa płaska do smyczy, 
dwupłytowa PP002 

 

 
DANE TECHNICZNE: 

 drukowanie:     jednocześnie dwustronne 
 2 płyty grzewcze:    310 x 560 mm 

 prędkość dla 30 s grzania:   1.120 mm/min 

 prędkość dla 40 s grzania:   840 mm/min 

 płynna regulacja temperatury:   co 1⁰C do 220⁰ C 

 płynna regulacja czasu wgrzewania 

 regulowany docisk pneumatyczny płyt grzewczych 

 system precyzyjnego dopasowania obrazu z dwóch stron 

 maksymalny pobór mocy:   6,5 kW 

 minimalny pobór mocy:   60 W 

 zasilanie:     3 x 400 V, 1 x 230 V 

 waga:      388 kg 

 wymiary:      D=1.360 mm, W=1.560 mm, S=720 mm 

 zapotrzebowanie na sprężone powietrze: ok 1,5 l/cykl, 6 bar 
 

WYDAJNOŚĆ: 
 500 szt./1h, dwustronnie drukowanych smyczy o szerokości 15 mm 
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ZABEZPIECZENIA: 
 2 x E stop grzybkowy 

 automatyczne wyłączenie maszyny w przypadku błędów sterowania napędem lub braku sprężonego 
powietrza 

 zabezpieczenie nadprądowe typu „S” 
 

INNE: 
 specjalne oprzyrządowanie (tzw. przenośny stół) umożliwiające jednocześnie dwustronne wgrzewanie 

nadruków na taśmy o szerokościach: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm itd., np.: smycze reklamowe, 
gumy do szelek, wszywki do ubrań itp. 

 zalecana szerokość papieru sublimacyjnego - 21 cm 

 deklaracja CE 

 DTR  
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