ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
COBERTURAS NOMEX
As coberturas Nomex são resistentes ao calor e protegem o prato de
pressão da descoloração. As coberturas podem ser lavadas na máquina
e são inseridas facilmente nos pratos graças ao elástico incorporado.

COBERTURAS TEFLON
As coberturas teflon protegem os pratos térmicos contra a contaminação e resíduos de adesivo do material de transferência. Estas
coberturas são muito fáceis de limpar e mudam-se facilmente.

TAPETES DE BORRACHA DE SILICONE
Os tapetes de borracha de silicone retêm o calor e a forma, e assim
facilitam a aplicação uniforme de pressão durante o processo de
transferência. Os desníveis resultantes de costuras, botões ou fechos
são compensados, para que o prato de transferência tenha uma
superfície nivelada.

PRATOS
Todos os pratos específicos da Lotus podem ser facilmente mudados
na sua prensa. Esta facilidade da máquina em adaptar diferentes
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tamanhos e formas de pratos significa um processo mais fácil e uma
maior proteção para os seus têxteis. As diferentes configurações de
pratos estão disponíveis para as prensas manuais e pneumáticas.
A Lotus fabrica as medidas necessárias para si, consoante solicitado.
Estão disponíveis as seguintes medidas e formas de pratos:

Bolsos de peito em 12 x 13 cm (manual) ou 15 x 15 cm (pneumática)
Mangas ou calças em 15 x 38 cm
T-shirt de mulher em 25 x 38 cm
Formato trapezoidal para guarda-chuvas
Todos os pratos são deslocáveis verticalmente

CONJUNTO PARA BONÉS
A maioria das prensas Lotus podem ser equipadas com um conjunto
adicional para bonés. Estão disponíveis diferentes pratos para as
prensas manuais e pneumáticas. O tamanho standard é aproximadamente 13 x 9 cm.
Podem ser fabricadas outras dimensões se solicitadas.

PRATOS TÉRMICOS
Estão disponíveis pratos térmicos com dimensões personalizadas
para distribuição uniforme. Os pratos térmicos podem ser mudados
em dois minutos e sem recurso a quaisquer ferramentas.

PEÇAS DE AQUECIMENTO
Mudar uma peça de aquecimento é muito fácil. As prensas da Lotus
com pratos térmicos maiores que 25 x 12 cm possuem a tecnologia de
aquecimento Mikanit, uma tecnologia muito precisa, efectiva e
duradoura.

INDICADOR DA TEMPERATURA
Os indicadores de temperatura adesivos são recomendados para
controlo se a temperatura mostrada e a temperatura efectiva forem
idênticas. 10 autocolantes de 143-C-193-C mostram se a temperatura
desejada foi alcançada ou não. Deve verificar o seu prato térmico de
2 em 2 anos ou se acontecer um problema com a adesão do material
de transferência.

MAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS
A Lotus orgulha-se de satisfazer os desejos dos seus clientes.
Também disponibilizamos peças de máquinas que já não fazem parte
do nosso catálogo atual. Se não existir uma peça em stock, ela será
produzida.
Devido a este excepcional serviço, todas as peças importantes para a
sua prensa Lotus estarão sempre disponíveis, fazendo com que a sua
prensa esteja sempre atual!
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