
Visão global
Melhor desempenho e alto conforto com a série Secabo LITE - Com este novo desenvolvimento da bem-sucedida
prensa de alavanca Secabo TC7, a Secabo está lançando um lucrativo sistema modular que abre uma infinidade de

novas possibilidades para os usuários. Mais flexibilidade graças a componentes facilmente trocáveis, em resumo um
produto básico com ótimas opções de atualização. Isso significa que os novos modelos LITE têm a vantagem de adaptar
placas de base individuais ou placas de aquecimento, se necessário, e simplesmente substituir componentes. A prensa

de transferência TC7 LITE da Secabo é uma prensa de alavanca modular que abre automaticamente. O usuário não
precisa esperar ao lado da imprensa durante as transferências, mas pode realizar outras atividades. Depois de decorrido

o tempo definido, a impressora abre automaticamente e anuncia isso três segundos antes com um sinal acústico. O
processo de prensagem pode ser interrompido a qualquer momento pressionando um botão - por exemplo, para pré-
prensagem de têxteis. A temperatura e o tempo de prensagem podem ser convenientemente selecionados usando um

controlador digital. A pressão de contato é ajustada usando um volante grande na parte superior da placa de
aquecimento. A prensa térmica TC7 LITE, com uma superfície de trabalho de 40cm x 50cm, possui uma placa de

cobertura adicional para a placa de aquecimento para proteger o usuário contra queimaduras. A estrutura do TC7 LITE
é totalmente modular, a unidade de controle, a placa de aquecimento, a placa de base e a estrutura da base podem ser
desmontadas e substituídas em apenas algumas etapas simples. Por exemplo, o uso de outras placas de aquecimento

também é possível. As prensas de transferência LITE oferecem tudo o que torna a transferência de tecidos com a
Secabo tão confortável. Todas as aplicações profissionais dos processos habituais de transferência a quente, como flock

foils, flex foils, sublimação, jato de tinta, etc. são obviamente possíveis. O Secabo TC7 LITE pode opcionalmente ser
equipado com placas removíveis em vários formatos - também com uma placa de base de membrana, um sistema de

troca rápida e uma extensão deslizante para uso como prensa de placa dupla. Com o TC7 LITE, você também tem a
opção de atualizar para a nossa série Secabo TC-SMART.
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Características

Controlador Digital

A duração e a temperatura podem ser
facilmente ajustadas e monitoradas usando o

controlador digital.

 

Pressão de trabalho variável

A pressão de trabalho é fácil de ajustar - em
cada caso, adequando o objeto de transferência

ao seu respectivo procedimento.

 

Trabalho seguro

A segurança e a qualidade deste produto são
monitoradas constantemente - de acordo com

os padrões de segurança alemães.

 

Placa de base substituível

Placas de base substituíveis disponíveis -
também em combinação com o sistema de

troca rápida.

 

Baixa histerese

Um controlador de última geração reduz ao
mínimo as flutuações de temperatura,
garantindo assim bons resultados de

transferência.

 

Abertura automática

A prensa térmica abre automaticamente após o
tempo definido.

 

Amplo espaço de trabalho

Devido ao grande ângulo de dobragem de 40 °
os objectos de transferência pode ser alinhado

com facilidade e precisão.

 

Distribuição exata de
temperatura

A placa de aquecimento de alta qualidade
garante uma distribuição exata da temperatura

em toda a superfície de aquecimento.
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Especificações

dimensões abertas 43cm x 93cm x 74cm

dimensões fechado 43cm x 57cm x 75cm

Grande superfície de trabalho 40cm x 50cm

Itens inclusos:
Base mecânica, placa de aquecimento e placa de base, caixa do
controlador LITE, cabo de alimentação C13, ferramentas,
instruções de operação

Ajuste de pressão Ajuste de altura da prato aquecedor por volante

Pressão máx. 250 / cm² g

máx. Temperatura 250 °C

máx. Tempo 999 s

máx. ângulo de abertura 40 °

Fonte de energia AC 230V / 50Hz - 60Hz 1,80kW

Ambiente + 5 ° C - + 35 ° C / 30% - 70% de umidade relativa

opções
Sistema de troca rápida, várias placas intercambiáveis,
extensão de slides, placa base de membrana, termobase TB7

Peso sem embalagem 39,00 kg

Peso com embalagem: 45,00 kg

marca Secabo
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Visualizações
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