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PRASY 
TRANSFEROWE



Model REV 3S REV 74C REV 5S TS 5P

Pole robocze 40 x 50 cm 74 x 50 cm 50 x 40 cm 
dwa stoły podawcze

50 x 40 cm 
dwa stoły podawcze

Sposób docisku Elektryczny Elektryczny Pneumatyczny Pneumatyczny

Temperatura 20 - 250oC 40 - 255oC 40 - 255oC 0 - 255oC

Siła docisku 800 gr/cm2 0 - 600 gr/cm2 0 - 600 gr/cm2 800 gr/cm2

Opis

Elektryczna, półałtomatyczna 
prasa transferowa z otwiera-
niem typu swing. Urządzenie 
przeznaczone do średnich i 
dużych partii transferów. 

Elektryczna, półałtomatyczna 
prasa transferowa z wysu-

wanym stołem podawczym. 
Urządzenie ze względu na 

powiększoną płytę grzewczą 
sprawdzi się przy transferze na 

większe podłoża.

Elektryczna, półałtomatyczna 
prasa transferowa z dwoma 
stołami podawczymi. Prasa 
posiada funkcję półałtoma-
tycznego zamykania oraz 

automatycznego otwierania 
po upływie zadanego czasu 

pracy.

Pneumatyczna prasa trans-
ferowa posiadająca dwa 

stoły podawcze. Prasa posiada 
funkcję półałtomatycznego 

zamykania oraz automatycz-
nego otwierania po upływie 
zadanego czasu wgrzewania.

Przeznaczone do transferu małych wydruków sublimacyjnych np. do utrwalania nadruków na koszulkach.

PRASY - MAŁY FORMAT

Model TMH17-17D TMH19MULTI TS2M TS3M

Pole robocze 14 x8 cm
A - 15 x 15 cm (piłki)
B - 14 x 8 cm (czapki)

C - 38 x 38 cm (standard)
50 x 40 cm 50 x 40 cm

Sposób docisku Manualny Manualny Manualny Manualny

Temperatura 40 - 285oC 50 - 305oC 40 - 285oC 50 - 305oC

Siła docisku 0 - 600 gr/cm2 0 - 600 gr/cm2 0 - 600 gr/cm2 0 - 600 gr/cm2

Opis
Ręczna prasa transferowa do 

wykonywania transferu na 
czapkach.

Wielofunkcyjna, ręczna prasa 
transferowa do wykonywania 

transferów na czapkach, 
piłkach, koszulkach.

Manualna prasa transferowa,  
z wysuwanym do przodu 

stołem podawczym.

Ręczna prasa transferowa,  
z płytą grzewczą otwieraną 

do boku.



Przeznaczone do transferu wielkoformatowych wydruków sublimacyjnych na tekstylia oraz sztywne 
materiały płaskie.

PRASY - DUŻY FORMAT

Model TS 100/70 P TM 150 TMCR 600 TM 400

Pole robocze 100 x 70 cm 150 x 100 cm 160 x 100 cm -

Sposób docisku Pneumatyczny Pneumatyczny Pneumatyczny Hydrauliczny

Temperatura 50 - 255oC 40 - 285oC 40 - 285oC 40 - 285oC

Siła docisku 400 gr/cm2 200 - 300 gr/cm2 0 - 800 gr/cm2 300 - 400 gr/cm2

Opis

Jednostanowiskowa, półauto-
matyczna prasa pneumatyczna 
o polu wygrzewania 100 x 70 
cm. Urządzenia charakteryzują 

się bardzo solidną konstruk-
cją oraz najwyższą jakością 

wykonania.

Jednostanowiskowa, 
jednostołowa prasa płaska.

Jednostanowiskowa, dwusto-
łowa prasa płaska charak-
teryzująca się wysoką siłą 

docisku oraz równomiernym 
rozkładem ciepła

Flagowa seria dwustanowi-
skowych, profesjonalnych 
i zautomatyzowanych pras 
termotransferowych firmy 

Transmatic.

Model EL 900 PTS 950 Basic Single

Pole robocze 110 x 70 cm 110 x 70 cm

Sposób docisku Manualny Pneumatyczny

Temperatura 0 - 220oC 0 - 220oC

Siła docisku - 0 - 600 gr/cm2

Opis

Metalnox EL 900 jest manualną, jednostanowiskową prasą 
termotransferową charakteryzującą się solidną konstrukcją oraz 

wysoką funkcjonalnością. Urządzenie sprawdzi się wszędzie 
tam, gdzie potrzebny jest średniej wielkości format transferu, 
a nie ma możliwości podłączenia sprężonego powietrza. Ze 
względu na swój rozmiar prasa może być zastosowana przy 

produkcji odzieży, dekoracji do wnętrz, jak również utrwalaniu 
nadruków DIG oraz transferze farb plastizolowych oraz folii 

termotransferowych.

Metalnox PTS 950 Basic Single jest półautomatyczną, jedno-
stołową prasą termotransferową charakteryzującą się wysoką 
siłą docisku oraz równomiernym rozkładem ciepła. Urządzenie 
zaprojektowano z myślą o transferze farb plastizolowych, folii 

transferowych, wydruków sublimacyjnych na tekstylia i sztywne 
materiały płaskie

(np. blachy, kafelki itp.), jak również do utrwalania wydruków 
DTG. Solidna konstrukcja i staranne wykonanie są gwarantem 
bezproblemowej pracy Przygotowany został także specjalny 

„komin” do podłączenia wyciągu oparów.




