
LTS 575 
Prensa de alta capacidade para grandes formatos

E S P E C I F I C A Ç Õ E S  T É C N I C A S

Modelo                        LTS 575          

Pratos                       75 x 50 cm

Tamanho da prensa    100 x 70 x 80 cm [l x a x c]  

Medida cúbica          100 x 80 cm [l x c]

Tamanho do suporte   100 x 80 cm [l x c]

Peso                              150 kg

Temporizador           0–999 seg

Temperatura              0–250  C

Função pneumática
Pressão de contacto  1,2–1,5 kg/cm2

Potência                     2800 W           

A LTS 575 é uma prensa perfeita para fabricantes de peças de grande 

formato.

O modelo pneumático LTS 575 fornece um prato térmico rotativo 

(75 x 50 cm) e foi especialmente desenvolvido para técnicas de 

estamparia e sublimação.

Este modelo oferece vantagens indispensáveis sobre as prensas 

manuais. As características que mais se destacam incluem alta 

pressão de contacto (2.5-8 bar) e - devido a ser automática - facilida-

de de uso. O processo de transferência é convenientemente iniciado 

ao simplesmente accionar dois botões de controlo. Quando termina o 

processo, o prato térmico levanta automaticamente, ou ao accionar 

um botão de abertura.

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

têxteis. Com uma prensa rotativa, o prato térmico pode ser movido 

para o lado, o que faz com que o operador possua um visão total do 

prato de suporte.

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.

Isto facilita o seu trabalho em dois aspectos: em primeiro, a monta-

gem do tecido é efectuada de uma forma mais conveniente e, em 

segundo lugar, fornece uma visão do têxtil no seu todo, facilitando o 

posicionamento da aplicação transfer.

O desempenho desta prensa é suportado de forma perfeita pelos 

nossos compressores de grande volume.

Se solicitado, podem ser personalizados o aquecimento e pratos de 

suporte.

Este modelo também está disponível com duplo prato de suporte 

(LTS 575).

Fig. 1 · Processo fácil e seguro

Fig. 2 · Prato de suporte
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