
Visão global
Jogue na primeira divisão com a nova prensa de bola da Secabo - formas inovadoras e, portanto, um desempenho
ainda melhor ao refinar bolas são abertas pela Secabo com a nova prensa de bola TCB SMART. Esta prensa térmica

permite refinar a maioria das bolas esportivas infláveis em apenas algumas etapas simples, incluindo bolas de futebol
de couro artificial, handebol e basquete. Mesmo uma bola de futebol pode ser fornecida com um logotipo, o nome de

um jogador ou um número com a prensa de bola Secabo TCB Smart. Com transferências de uma ou várias cores,
lembranças personalizadas e preços para eventos ou brindes podem ser criados. Todas as bolas podem ser

pressionadas na mesma temperatura de 113 ° C por 8 segundos. A baixa temperatura é importante para não danificar
plásticos sensíveis ou couro artificial. Recomendamos um tamanho de transferência de até 5 cm x 8 cm para que o

filme fique plano na superfície curva da bola. A pressão de contato da nova prensa de transferência TCB SMART para
esferas da Secabo é ajustada na parte inferior pressionando o cilindro para baixo e ajustando-o com os dois parafusos à

esquerda e à direita. A placa de aquecimento com formato especial se encaixa em quase todos os tamanhos e
formatos de bolas. O cilindro ajustável garante que a pressão possa ser ajustada com a maior precisão possível ao
tamanho da bola. A prensa de bola de abertura automática tem um grande ângulo de abertura e um botão para

abertura manual antes de decorrido o tempo definido. É adequado para uso profissional de todos os processos comuns
de transferência de calor, como filmes flock, filmes flex, sublimação, transferência, jato de tinta flex, etc. A prensa de

bola tem um display digital de temperatura e tempo. Funções adicionais, como o cálculo de tempos de aquecimento e
funções de advertência, tornam isso uma ajuda valiosa em combinação com o aplicativo Secabo para todos os

processos comuns de transferência de calor.
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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.

 

Abertura automática

A prensa térmica abre automaticamente após o
tempo definido.

 

Distribuição exata de
temperatura

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

em toda a superfície de aquecimento.

Especificações

dimensões abertas 32 x 92 x 60 cm

dimensões fechado 32 x 71 x 70 cm

Grande superfície de trabalho 5 cm x 8 cm

Itens inclusos:
Base mecânica com elemento de aquecimento, caixa de
controle, cabo de conexão C13, ferramentas, instruções de
operação

Ajuste de pressão Ajuste de altura da prato aquecedor por volante

Pressão máx. 250 g / cm² g

máx. Temperatura 220 °C

máx. Tempo 999 s s

Máx. Ângulo de abertura 40 °

Fonte de energia Tensão AC 230V / 50Hz - 60Hz, 1,00kW

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

Peso sem embalagem 25,00 kg
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Peso com embalagem: 29,00 kg

marca Secabo

Visualizações
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