TEXWORK DOUBLE

O TEXWORK DOUBLE é carrossel de impressão têxtil manual desenhado para a impressão manual de t-shirts,
bonés, guarda chuvas, casacos e outros. O TEXWORK DOUBLE pode ser equipado com duplo deck de quadros
para obter o máximo de 10 cores no menor curto espaço.

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio
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Duplo deck de quadros para máximo 10 cores com o
menor diametro

Micro registros de impressão nos diversos eixos

Braço de suporte de palete super estável com ajustes de
profundidade

Secadores intercalares de impressão disponiveis

Carrosseis de impressão mais simples disponiveis

Tuneis de secagem de impressão de diversos formatos
disponiveis

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Duplo deck de quadros máximo 10 cores com o menor diametro;
Possibilidade de ajuste de força de elevação do quadro;
Equipado com micro ajustes de impressão;
Possibilidade de rotação independente de paletes e quadros;
Paletes com possibilidade de ajuste em profundidade;
Fácil montagem de paletes e quadros;
Fixação dos quadros através de pinça traseira ou lateral como opção;
Sólida construção metálica;
Inclinação do quadro ajustável;
Adaptador para impressão bonés, blusões, mangas, guarda chuvas (opcional).
TEXWORK DOUBLE
Numero de cores
Numero de paletes
Formato máximo do quadro
Tam. min. quadro pinça lat. (Larg* Prof)
Altura
Altura da plataforma de trabalho
Peso

Uni

TW D 10/4

TW D 10/6

Cm
cm
cm
cm
Kg

10
4
46x75
35x70
160
90
500

10
6
46x75
35x70
160
90
550

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio
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