
LTS 750 PSA

SISTEMA DE VÁCUO

Modelo                          AT 208            
Voltagem                      380 V

Rotação                       3400/min

Consumo                      0,55 W

Frequência                  50/60 Hz

Amperagem                 2,1 Amp

Acessórios Opcionais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo                         LTS 750 PSA  

Pratos                       [2 x] 40 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                             140 kg

Temporizador           0–999 seg

Temperatura              0–250  C

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

Potência               2000 W

Consumo                     2 kW

Com Sistema de Vácuo

Para complementar os pratos originais, também estão disponíveis 

outros tamanhos.

Tamanhos personalizados por solicitação.

Este sistema também está disponível com um único prato com 

tamanho de 40 x 50 cm (LTS 550 PSA) ou 75 x 50 cm (LTS 575 PSA).

A LTS 750 PSA é uma prensa pneumática profissional com 2 pratos e 

equipada com um sistema de vácuo. 

O sistema de vácuo ajuda à remoção da humidade nos tecidos que vão 

ser utilizados. Assegura também que tecidos muito finos e leves, 

como seda, ficam firmes no prato inferior, evitando vincos durante o 

processo de transferência.

Este sistema é perfeito para aplicação de pedras Svarowski, que 

graças ao vácuo permanecem bem posicionados no tecido. 

Também é ideal para fixação direta no tecido, devido aos pratos 

serem perfurados e os revestimentos de silicone permeável ao ar. 

Deste modo, as emissões de vapor para a fixação são completamente 

eficazes.

Todas as prensas estão equipadas com uma placa electrónica. Os 

ecrãs permitem controlar o tempo e temperatura pretendidos. 

Quando o tempo de pressão termina, o prato térmico superior 

levanta automaticamente e pode ser movido para o lado com as 

pegas que se encontram na cabeça da máquina. O sistema de vácuo 

pode ser ativado ou desativado em qualquer momento, dependendo 

da aplicação pretendida.

O desempenho desta prensa é suportado de forma perfeita pelos 

nossos compressores de grande volume.

Tempo   Temperatura

Conexão   Consumo

Alimentação              380V   50 Hz monofásico       
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