
Todos os modelos deste grupo são extremamente versáteis.

Com o seu excelente design, os diversos pratos de suporte podem ser 

trocados rapidamente, o que faz com que seja necessária apenas uma 

prensa para a aplicação de transferes em camisas, casacos, bolsas, 

chaveiros, e também bonés.

O prato de suporte de cada prensa permite-lhe facilmente montar os 

têxteis numa única camada; apenas o tecido a ser estampado é 

colocado no prato de suporte. As aplicações previamente efectuadas 

no têxtil permanecem inalteradas, e os vincos que prejudicam o 

resultado da aplicação (causados por sobreposição) são facilmente 

evitados.

O visor digital intuitivo permite-lhe facilmente definir e controlar o 

tempo e a temperatura da transferência.

A tecnologia de aquecimento de alta qualidade fornece um rápido 

aquecimento. A temperatura de operação constante e uniforme está 

garantida, tal como a extensa durabilidade das peças de aquecimento.

Durante o processo de transferência, a alavanca de pressão bloqueia 

automaticamente, para que não tenha de estar a pressionar constan-

temente. Para levantar a alavanca de pressão, levante-a apenas 2cm. 

O mecanismo de mola encarregar-se-á de levantar o prato térmico 

automaticamente.

Não é necessário qualquer esforço para levantar o prato.

A pressão  pode ser continuamente ajustada através de um indicador 

facilmente acessível.

LTS 138 · LTS 140 · LTS 145 · LTS 150
Prensas Versáteis Tudo-em-Um

Modelo                    LTS 138               LTS 140               LTS 145               LTS 150

Pratos                    38 x 45 cm          40 x 37 cm          45 x 38 cm          50 x 40 cm  

Temporizador       0–999 seg          0–999 seg          0–999 seg           0–999 seg

Temperatura          0–250  C            0–250  C            0–250  C             0–250  C

Potência                2000 W                 2000 W                 2000 W                 2000 W

Voltagem               220–240 V          220–240 V          220–240 V          220–240 V 

Peso                        40 kg                    35 kg                    40 kg                    45 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O controlo digital da temperatura é acompanhado por sinais visuais e 

auditivos para indicar o momento de remoção do prato térmico.



Fig. 1 · Prato de suporte para bonés Fig. 2 · Prato de suporte para bolsos de peito Fig. 3 · Prato de suporte transversal para mangas ou calças

Fig. 4 · Prato de suporte longitudinal para t-shirts de mulher  .giF 5 · Prato de suporte para guarda-chuvas
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Para complementar o prato de suporte original, também estão 

disponíveis pratos de suporte com outras dimensões. Os tamanhos 

populares incluem o formato de bolso de peito (fig.2),  formato 

oblongo para o uso em mangas ou calças (Fig.3), e formato retangu-

lar para t-shirts de mulher (Fig.4) bem como o formato para 

guarda-chuvas (Fig.5).

Todos os conjuntos para bonés (Fig.1) permitem o ajuste para a 

frente e trás do prato curvado inferior. Isto faz com que seja possível 

trabalhar com diferentes tamanhos de bonés, assegurando sempre o 

perfeito posicionamento para aplicação de transferes sob o prato 

curvado.

É possível produzir qualquer dimensão personalizada, de acordo com 

as suas necessidades.


