
Teknik Bilgi Gereksinim/Değer
Uyumluluk tüm MHM otomatik baskı makinaları ile
Hız/Basınç Baskı kafası ile ayarlanır
Elektrik kaynağı 1p 200-240V; 50/60Hz; ±5%
Güç tüketimi 2,1 kVA
Maksimum ısıtma sıcaklığı 200 °C / 392°F
Isıtma genişliği 400 mm (15.74”)
Gerekli Aksesuarlar Teflon kalıp

MHM PRO IRON, herhangi bir MHM Otomatik Baskı
makinesinin herhangi bir baskı kafasına doğrudan
bağlanır ve baskı işlemini kesintiye uğratmadan
sorunsuz bir şekilde çalışır. Hız ve basınç, baskı
kafası üzerinden kolayca ayarlanabilir ve ünite
200°C’ye kadar ayarlanabilir bir sıcaklığa sahiptir ve
PRO IRON’u son derece çok yönlü ve kullanımı çok
kolay hale getirir.

İlk baskı istasyonundan önce PRO IRON, kumaş
liflerini düzleştirerek daha parlak renkler ile daha
yüksek kaliteli baskılar için fibrilasyon(tüylenme)
olasılığını azaltacaktır. PRO IRON, zemin baskı
basılıp ara kurutma yapıldıktan sonra baskı yüzeyini
düzleştirmek ve üst renklerinizi basmak için de süper
pürüzsüz bir yüzey sağlamak amacıyla kullanılabilir. 

PRO IRON, sadece baskılarınızda pürüzsüz ve
düzgün bir görünüm oluşturmak için baskı yüzeyini
matlaştırmasının yanı sıra, aynı zamanda baskı
üzerine doğrudan varak yapıştırılarak, MHM FOIL
UNIT ile birlikte çalışarak kullanılabilir.

MHM PRO IRON, baskı kalitenizi arttırmanın ve özel
efektler oluşturmanın gerçekten kolay bir yoludur…
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Bağlantı 1x220 V
Güç 1000 W
Hava bağlantısı  Minimum 6 bar
Kalıp uzunluğu 840 mm
Uygunluk S-Type, IQ-Oval (45x55, 50x70), SP5000 (50x70)
Gerekli aksesuarlar Pro Iron, Rulo Rakle/Kauçuk kaplama palet

MHM Foil Unit

W
M

 4
5/

18
 P

I&
F

U
-E

-0
8

/1
8

Yeni makine üstü MHM FOIL UNIT ideal çözümdür. 
MHM makinalarınız üzerinde otomatik olarak varak 
uygulamak için geliştirilmiştir. Ünite, 50 x 70 cm’ye 
kadar maksimum baskı alanına sahip herhangi bir 
MHM baskı makinasının baskı istasyonuna 
doğrudan takılabilir. MHM FOIL UNIT, neredeyse 
her türlü malzemeye hızlı ve temiz bir yapışma 
sağlamak için piyasadaki tek folyo aplikatörünü 
benzersiz avantajlar sunar:

• Hızlı, verimli ve karlı bir süreç için hepsi bir ‘bir arada’
çözüm.
• Çok çeşitli folyo(varak vb) ve yapıştırıcı tipleri /
markaları ile kullanım için ayarlanabilir sıcaklık ve basınç
kontrolleri.
• Üniteye çeşitli boyutlarda folyo ruloları ve uzunlukları
takılabilir.
• Hatta folyo gerilimini ayarlama.
• Varak Baskı netliği sağlamak için pürüzsüz varak kağıdı
kaldırma sistemi.
• Folyo sarfiyatını minimumda tutmak için folyo
ayarlanabilir besleme uzunluğu.
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