Fixační lisy
Fusing press machines

DY–450
Šířka pásu / Belt width: 450 mm

DY–600
Šířka pásu / Belt width: 600 mm

TRM–1200
Pracovní plocha / Fusing area: 500 x 1200 mm

DY

Podávací zařízení

450
– 600

Podávací zařízení na vstupu lisu je nastavitelné
podle tloušťky materiálu. Je použitelné s ostatním
příslušenstvím a vodiči.

Průběžné lisy
Continuous fusing
press machines

Feeding Device
Feeding device of the press is adjustable according to the thickness of the material. It can be used
with other accessories and guides.

Pracovní tlak
– Otáčením knoflíku ve směru (+) se tlak mezi
teflonovými pásy zvyšuje.
– Naopak ve směru (–) se tlak na žehlený materiál
zmenšuje.

Operational pressure
– Turn the knob in the (+) direction of the scale to
increase pressure.
– Turn the knob in the (–) direction of the scale to
decrease pressure.

Ruční pákový lis s pracovní plochou
500 x 1200 mm. Vyhřívaná horní deska s topným
tělesem 3,6 kW. Lis je vybaven elektronickým
termostatem s nastavitelnou teplotou 0–250 °C
a časovačem 1–60 sek. Nastavení přítlaku ve
3 krocích, zvukový signál upozorňující obsluhu na
ukončení operace.

TRM–1200
Ruční pákový lis
Manual fusing plate
press machine

Manual fusing press with pressing pad
500 x 1200 mm. Upper plate is heated with
3.6 kW heating element. The press is equipped
with electronic thermostat 0–250 °C and timer
1–60 sec. Pressure in 3 steps and buzzer for the
time finish warning.

Model • Model
Zdroj • Power supply
Příkon • Electrical capacity
Pracovní plocha • Fusing area
Teplota • Temperature
Tlak • Pressure
Rychlost pásu • Belt speed
Rozměry stroje • Dimensions of machine
Hmotnost • Weight

DY–450

DY–600

TRM–1200

3 x 400 V/50 Hz

3 x 400 V/50 Hz

1 x 230 V/50 Hz
3 x 400 V/50 Hz

3,6 kW

5,4 kW

3,6 kW

400 mm (max. width)

550 mm (max. width)

500 x 1200 mm

200 °C (max.)

200 °C (max.)

250 °C (max.)

3 kg / cm (max.)

5 kg / cm (max.)

1 kg / cm2 (max.)

0 ~ 8 m / min.

0 ~ 8 m / min.

–

950 x 1630 x 700 mm

1050 x 1970 x 700 mm

600 x 1200 x 800 mm

150 kg

230 kg

70 kg

2

2
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