DT F
DIRECT TO FILM

AUTOMATYCZNA LINIA

DTF.PL MAX60
www.api.pl

TRANSFER DTF z DTF.PL MAX60
Transfer DTF (Direct to Film) to
przygotowanie transferu z cyfrowego
obrazu, wydrukowanego w technologii
pigmentowej. Drukując na specjalnej
folii oraz stosując sypki klej jesteśmy
w stanie – przy użyciu prasy termicznej
– przenieść cały wydrukowany obraz
na tkaninę.
Pełnokolorowe nadruki bez wycinania,
bez
obierania,
czasochłonnej
i kosztownej przygotowalni, dostępne
są „od ręki”. Powstają w technologii
cyfrowej, co umożliwia produkcję
pojedynczych transferów. Użyty klej pozwala na stosowanie technologii na różnych tekstyliach takich, jak
bawełna, poliester i mieszanki. Klej sprawia również, że transfery są bardzo elastyczne i mają
ponadprzeciętną odporność na pranie.

Korzyści
Produkcyjna prędkość wydruku
Zautomatyzowany proces produkcji
Fotograﬁczna jakość nadruków
Wiele kopii na jednym obszarze roboczym
Szerokość robocza do 58 cm

Transfer bez pre-treatmentu
Transfer na podłoża inne niż bawełna
Pełnokolorowe transfery bez wycinania i obierania
Elastyczne nadruki

Zmaksymalizuj możliwości drukarki
z dedykowanym oprogramowaniem
CADlink Digital Factory DTF Edition
Oprogramowanie dedykowane użytkownikom drukarek DTF w branży zdobienia
i personalizacji. Jest to kompletne rozwiązanie usprawniające proces projektowania,
zarządzania kolorami i efektami graﬁcznymi oraz zapewniające przygotowanie
produkcji i zarządzanie przepływem prac.

Automatyczna linia do DTF
DTF.PL MAX60 to kompletny, zautomatyzowany
zestaw do produkcji transferów DTF. Jeśli szukasz
możliwości zwiększenia wydajności produkcji, to jest
to rozwiązanie dla Ciebie!
Zestaw składa się z drukarki oraz proszkarko-suszarki.
Druk na folii zarządzany jest przez dedykowany RIP –
CADlink
Digital
Factory
DTF
Edition.
Drukarka DTF.PL MAX60 zapewnia wysoką jakość
i produkcyjną prędkość druku. Maszyna wyposażona
jest w systemy zapewniające bezpieczeństwo i łatwość
obsługi.

Cechy główne - drukarka DTF.PL MAX60
2 głowice drukujące i3200 marki EPSON
CMYK i biały drukowane w jednym przebiegu
maksymalna szerokość folii – 58 cm
szybkość wydruku do 15mb/h
system cyrkulacji i mieszania białego tuszu
alarm niskiego poziomu tuszu w zbiorniku
łatwy dostęp do miejsc wymagających konserwacji
TABELA 1
Model
Głowice drukujące
Media
Szerokość druku
System druku
Przeznaczenie
Oprogramowanie
RIP
Warunki pracy
Wymiary drukarki
Waga
Certyﬁkat

Szerokość
Grubość
Waga
Rodzaj druku
Pojemność
Kolor

Drukarka DTF.PL MAX60
2 x Epson i3200
760 mm (600 mm kompatybilne z proszkarko-suszarką
1 mm
40kg
730 mm (580 mm na folii do DTF)
Transferowe tusze pigmentowe
System stałego zasilania 220ml
CMYK + W
Folia transferowa
CADlink Digital Factory DTF Edition

Zasilanie
Temperatura
Wilgotność

230VAC, 50Hz, 2KW
o
o
10 C - 38 C
40% - 70%
800mm x 2100mm x 1800mm
170kg
Posiada certyﬁkat CE
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Proszkarko - suszarka służy do automatycznego
naniesienia kleju w proszku. Maszyny są tak
skonﬁgurowane, aby zadrukowana folia dostała się
do proszkarki. Następnie, w tunelu suszącym, obraz
z klejem jest żelowany, a na końcu gotowe transfery
są zwijane na nawijarce.
Automatycznie aplikuje sypki klej oraz żeluje go
w tunelu suszącym. W ten sposób powstaje gotowy
transfer DTF.

Cechy główne
- proszkarko- suszarka DTF.PL MAX60
wstępne suszenie wydruku przed aplikacją kleju
automatyczna aplikacja kleju
automatyczne usuwanie nadmiaru kleju
żelowanie kleju w tunelu suszącym
nawinięcie gotowych transferów na nawijarce
TABELA 2
Model
Szerokość
Media
Zarządzanie proszkarką
Zarządzanie tunelem
Przesuwanie mediów
Nawijarka
Zasilanie
Pobór prądu
Rozmiar proszkarki

Proszkarko -szuszarka DTF.PL MAX60
0-600mm
Folia transferowa
Zarządzanie ilością proszku, zarządzanie szybkością łopatek
Zarządzanie prędkością przesuwu mediów, zarządzanie siłą
podsysu
Pas z regulowanym podsysem
Automatyczna
230VAC, 50Hz
3600W
1985 mm (2400 mm z rozłożonym blatem) x 1090 mm x 1080 mm

Rozmiar ﬁltra
Waga
Certyﬁkat

550 mm x 500 mm x 1400 mm
180 kg + 90 kg ﬁltr
Posiada certyﬁkat CE

ZASTOSOWANIE:

zdobienie tekstyliów - koszulki, torby, czapki, emblematy

Do transferu DTF API.PL rekomenduje
Tusze Xenier DTF
Dedykowane do wszystkich drukarek DTF. Nowoczesna
formuła oparta o pigmenty do zdobienia tekstyliów,
pozwala na bezproblemowe łączenie tuszu z sypkim
klejem termoaktywnym.

Folia Vesline DTF
Folia PET z powłoką absorbującą tusze DTF. Występuje
zarówno w arkuszach oraz w rolkach, co pozwala na jej
stosowanie zarówno w drukarkach biurkowych, jak i rolowych.

Poliuretanowy klej URET 8020
Kleje transferowe to element niezbędny i niezwykle ważny w produkcji
transferów aplikowanych na tekstylia. Występują w różnych wersjach
i rozmiarach ziaren. Do transferów DTF rekomendujemy poliuretanowy klej
o średnim rozmiarze granulek URET 8020. Zastosowanie tego właśnie kleju
pozwala na aplikowanie transferów na różnych rodzajach tekstyliów:
bawełnie, poliestrze oraz ich mieszankach. Klej sprawia, że transfery są
bardzo elastyczne i mają ponadprzeciętną odporność na pranie.

Prasy termotransferowe marki
TRANSMATIC
Przeznaczone do transferu małych
wydruków sublimacyjnych np. do
utrwalania nadruków na koszulkach.
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