
LTS 750 PA · LTS 760 PA
Mais rápida, mais forte e ainda mais intuitiva

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Druckfläche               LTS 7

Pressenmaße            LTS 750 PA: 100 x 70 x 80 cm [B x H x T]

                                      LTS 760 PA: 110 x 70 x 85 cm [B x H x T]

Raummaße                LTS 750 PA + LTS 760 PA: 100 x 80 cm [B x T] 

Unterlagenmaß       LTS 750 PA + LTS 760 PA: 100 x 80 cm [B x T] 

Digital-Timer             0–999 sec

Temperatur                0–250  C

Pneumatische Funktion
Anpressdruck            1,2–1,5 kg/cm2

Heizleistung             2000 W           

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho                    LTS 750 PA: 100 x 70 x 80 cm [l x a x c]

Pratos    

Pratos    

                                      LTS 760 PA: 110 x 70 x 85 cm [l x a x c]  

Medida cúbica          LTS 750 PA + LTS 760 PA: 100 x 80 cm [l x c] 

Tamanho do suporte   LTS 750 PA + LTS 760 PA: 100 x 80 cm [l x c] 

Temporizador           0–999 seg

Temperatura              0–250  C

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

Potência                      2000 W           

A LTS 750 PA é a prensa perfeita para fabricantes de artigos e equipa-

mentos desportivos ou vestuário de trabalho.

O modelo pneumático LTS 750 PA possui um prato térmico rotativo 

automático e dois pratos de suporte. Foi desenvolvido especialmente 

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 - facilidade de uso. 

O processo é iniciado ao accionar dois botões de controlo. Quando 

termina, o prato térmico abre automaticamente.

Os seus dois pratos de suporte permitem-lhe trabalhar rapidamente.

Enquanto está a ser aplicado um transfer num têxtil pode preparar o 

próximo no prato livre.

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

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

do 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.

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, ou até mesmo bonés.

Nas prensas rotativas, o prato térmico abre-se e move-se para um 

lado, para não obstruir a visão para o prato de suporte. Isto facilita o 

seu trabalho em dois aspectos: em primeiro, a montagem 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.

Fig. 1 · Pratos de suporte standard

Fig. 2 · Pratos de suporte para bolsos de peito

Tempo   Temperatura

Conexão   Consumo

Voltagem                    220V   50 Hz monofásico       



Acessórios Opcionais

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 + 6 + 7),  forma-

to oblongo para o uso em mangas ou calças (Fig.3 + 7), e formato 

retangular para t-shirts de mulher (Fig. 7). Estão também 

disponíveis conjuntos especiais para bonés (Fig. 4 + 5).

Este modelo também está disponível com apenas um prato de 

suporte (LTS 550), e com prato rotativo manual e dois prato de 

suporte (LTS 750 PA).

O desempenho desta prensa é suportado de forma perfeita pelos 

nossos compressores de grande volume.

É possível produzir qualquer dimensão personalizada, de acordo com 

as suas necessidades.

Fig. 3 · Pratos de suporte longitudinais para mangas e calças

Fig. 4 · Conjunto para bonésFig. 5 · Conjunto para bonés Fig. 6 · Pratos de suporte para bolsos de peito

Fig. 7 · Pratos para t-shirt de mulher, oblongo, guarda-chuvas e quadrangular
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