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YUXUNDA - doświadczony producent gwarancją jakości

Szeroka gama modeli do wyboru

Firma ShenZhen Yuxunda International Ltd powstała w 2002 roku i od samego początku działalności
zajmowała się produkcją pras termotransfeorwych oraz materiałów do termotransferu. Zebrane na
przestrzeni lat doświadczenia zaowocowały tym, że producent ten może obecnie proponować
klientom urządzenia charakteryzujące się stabilnością, nowoczesnymi rozwiązaniami oraz
przyciągającym wzrok wzornictwem.
Prasy termotransferowe produkowane przez ﬁrmę Yuxunda cieszą się powodzeniem wśród klientów
na wielu kontynentach. Nadmienić należy, że ﬁrma sprzedaje swoje urządzenia zarówno pod marką
własną jak również produkuje prasy na zlecenie innych ﬁrm.

YUXUNDA LUXURY SERIES
Produkcja solidnych pras termotransferowych zaczyna się już na etapie projektowania.
Właśnie dlatego ﬁrma Yuxunda skupia dużą uwagę na tym etapie. Odpowiednie zaprojektowanie
urządzenia, dobór dobrej jakości komponentów, czy sprawdzenie poprawności przyjętych
założeń gwarantują, że urządzenia będą pracowały niezawodnie przez długi okres
czasu. Samo projektowanie to jednak nie wszystko. Równie wiele uwagi ﬁrma przykłada
do etapu produkcji oraz kontroli jakości. Wszystko to sprawia, że prasy Yuxunda
Luxusy Series charakteryzują się solidnością i stabilnością.

Prasy termotransferowe są nieodłącznym elementem
każdej pracowni reklamy, ﬁrmy produkującej odzież
i gadżety czy sklepu z pamiątkami. Wiele ﬁrm, chcąc
zapewnić szeroką gamę oferowanych produktów, posiada
na wyposażeniu swojej pracowni kilka, różnego typu, pras
termotransferowych.
Yuxunda
widząc
duże
zainteresowanie ze strony klientów regularnie
opracowuje nowe modele pras termotransferowych
różnorodnego przeznaczenia. W ofercie ﬁrmy znajdziemy
między innymi prasy termotransferowe płaskie,
wielofunkcyjne, do czapek, do piłek oraz do kubków.
Prasy płaskie to najliczniejsza grupa urządzeń, które
znajdują swoje zastosowanie w wielu sektorach druku.
Różnią się one od siebie między innymi sposobem
zamykania
(prasy
ręcznie
i
pneumatyczne)
produktywnością
(prasy
z
pojedynczym
lub
podwójnym blatem roboczym) czy wielkością pola
roboczego. Szeroka gama dostępnych modeli sprawia, że
każda zainteresowana osoba znajdzie urządzenie
odpowiednio dopasowane dla swoich potrzeb.

Prasy płaskie

Solidne konstrukcje

Staranne wykonanie

Nowoczesne wzornictwo

Prasy specjalistyczne

Prasy do kubków

Prasy wielofunkcyjne

Yuxunda YXD-HBS

Główne cechy i zastosowanie:
Sterowanie cyfrowe
Prasa daje możliwość płynnej regulacja
temperatury oraz czasu pracy. Czytelny
wyświetlacz wskazuje aktualne parametry
pracy.
Magnetyczne auto otwieranie
Prasa otwiera się automatycznie po
upływie zaprogramowanego czasu pracy.
Klasyczny sposób otwierania
Standardowe podnoszenie płyty
grzewczej z odchyleniem sięgającym
75 stopni.
Element grzewczy
Aluminiowy odlew płyty grzewczej
oraz specjalnie zaprojektowany
kształt grzałki zapewniają
równomierny rozkład temperatury.
Stół roboczy typu SLIDE
Wysuwany do przodu stół roboczy
znacząco ułatwia obsługę urządzenia.
Stół pokryty jest warstwą gąbki
silikonowej, która niweluje ewentualne
nierówności w materiale.

Solidne konstrukcje

Staranne wykonanie

Nowoczesne wzornictwo

Model YXD-HBS należy do rodziny termotransferowych pras YUXUNDA
LUXURY SERIES, która to została zaprojektowana specjalnie na potrzeby
wymagających rynków Europy, Ameryki Północnej i Australii. Urządzenia
z tej grupy charakteryzują się solidną i stabilną konstrukcją oraz wysoką
funkcjonalnością.
YXD-HBS jest podstawowym modelem w ofercie ﬁrmy Yuxundy. Prasa
znajdzie swoje zastosowanie przy wykonywaniu nadruków z folii ﬂex
i ﬂock, transferach plas zolowych, druku sublimacyjnym, utrwalaniu
nadruków DTG jak również transferze nadruków DTF.
Urządzenie dostępne jest w standardzie z jednym z 4 formatów płyty
grzewczej. Do wyboru mamy: 40x40 cm, 40x50 cm, 40x60 cm i 50x60
cm. Dolny blat roboczy prasy jest wymienny, a opcjonalnie do wyboru
mamy kilka różnych wielkości.
Prasa posiada cyfrowy programator, który odpowiada za regulację
temperatury i czasu pracy. Po upływie zadanego czasu płyta grzewcza
unosi się automatycznie.
Omawiany typ prasy ma możliwość regulacji wysokości uniesienia płyty
grzewczej dzięki czemu istnieje możliwość układania na blacie roboczym
mediów o grubości do 50 mm.

DANE TECHNICZNE

YXD-HBS

Dostępne pola robocze:

40x40 cm I 40x50 cm I 40x60 cm I 50x60 cm

Moc grzałek:

1800 W I 2000 W I 2200 W

Zakres temperatury:

temp. otoczenia - 280 st. C

Zakres czasu pracy:

0-999 sekund

Max. wysokość mediów:

do 5 cm

Stół roboczy:

pojedynczy, wysuwany do przodu

Yuxunda YXD-HSS

Główne cechy i zastosowanie:
Klasyczny sposób otwierania
Standardowe podnoszenie płyty grzewczej
z odchyleniem sięgającym 75 stopni.
Magnetyczne auto otwieranie
Magnetyczne auto otwieranie
Prasa otwiera się automatycznie po
upływie zaprogramowanego czasu pracy.
Sterowanie cyfrowe
Prasa daje możliwość płynnej regulacja
temperatury oraz czasu pracy. Czytelny
wyświetlacz wskazuje aktualne parametry
pracy.
Element grzewczy
Aluminiowy odlew płyty grzewczej oraz
specjalnie zaprojektowany kształt grzałki
zapewniają równomierny rozkład
temperatury.
Dwa blaty robocze
Przesuwane na prowadnicach dwa stoły
robocze przyczyniają się do zwiększenia
produktywności.
Blaty pokryte są gąbką silikonowej, która
niweluje ewentualne nierówności w
materiale.

Solidne konstrukcje

Staranne wykonanie

Nowoczesne wzornictwo

Wydajność

Model YXD-HSS należy do rodziny termotransferowych pras YUXUNDA
LUXURY SERIES, która to została zaprojektowana specjalnie na potrzeby
wymagających rynków Europy, Ameryki Północnej i Australii. Urządzenia
z tej grupy charakteryzują się solidną i stabilną konstrukcją oraz wysoką
funkcjonalnością.
Konstrukcja prasy YXD-HSS bazuje na sprawdzonym modelu YXD-HBS,
z tą różnicą, że zastosowano tutaj dwa blaty robocze. Dzięki temu
rozwiązaniu zwiększono produktywność urządzenia.
Urządzenie dostępne jest standardowo w jednym z 4 formatów płyty
grzewczej. Do wyboru mamy: 40x40 cm, 40x50 cm, 40x60 cm i 50x60
cm. Dolny blat roboczy prasy jest wymienny, a opcjonalnie do wyboru
mamy kilka różnych wielkości.
Prasa posiada cyfrowy programator, który odpowiada za regulację
temperatury i czasu pracy. Po upływie zadanego czasu płyta grzewcza
unosi się automatycznie.
W urządzeniu dostępna jest regulacja
grzewczej, co daje użytkownik możliwość
do 50 mm.

wysokości
pracy na

uniesienia płyty
mediach grubości

Prasa znajdzie swoje zastosowanie przy wykonywaniu nadruków z folii
ﬂex i ﬂock, transferach plastizolowych, druku sublimacyjnym, utrwalaniu
nadruków DTG jak również transferze nadruków DTF.

DANE TECHNICZNE

YXD-HSS

Dostępne pola robocze:

40x40 cm I 40x50 cm I 40x60 cm I 50x60 cm

Moc grzałek:

1800 W I 2000 W I 2200 W

Zakres temperatury:

temp. otoczenia - 280 st. C

Zakres czasu pracy:

0-999 sekund

Max. wysokość mediów:

do 5 cm

Stół roboczy:

podwójny, przesuwany w bok

Główne cechy i zastosowanie:

Yuxunda YXD-HBS Double
Sterowanie cyfrowe
Prasa daje możliwość płynnej regulacja
temperatury oraz czasu pracy. Czytelny
wyświetlacz wskazuje aktualne parametry
pracy.
Magnetyczne auto otwieranie
Prasa otwiera się automatycznie po
upływie zaprogramowanego czasu pracy.
Klasyczny sposób otwierania
Standardowe podnoszenie płyty
grzewczej z odchyleniem sięgającym
75 stopni.
Górny element grzewczy
Aluminiowy odlew płyty grzewczej oraz
specjalnie zaprojektowany kształt grzałki
zapewniają równomierny rozkład
temperatury.
Dolny element grzewczy
Dolna płyta grzewcza jest również posiada
niezależne sterowanie i jednocześnie pełni
rolę stolika roboczego.

Model YXD-HBS Double należy do rodziny termotransferowych pras
YUXUNDA LUXURY SERIES, która to została zaprojektowana specjalnie
na potrzeby wymagających rynków Europy, Ameryki Północnej i Australii.
Urządzenia z tej grupy charakteryzują się solidną i stabilną konstrukcją
oraz wysoką funkcjonalnością.
YXD-HBS Double to prasa jedyna w swoim rodzaju. Dzięki zastosowaniu
dwóch, niezależnie sterowanych, płyt grzewczych uzyskano nietypową
prasę, która sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba
wykonywania dwustronnych transferów np. przy wykonywaniu nadruków
na kominy tekstylne.
Prasa znajdzie również zastosowanie przy wykonywaniu nadruków z folii
ﬂex i ﬂock, transferach plas zolowych, druku sublimacyjnym, utrwalaniu
nadruków
DTG
jak
również
transferze
nadruków
DTF.
Urządzenie dostępne jest w rozmiarze 40x50 cm, Dolna płyta grzewcza
jest wysuwana do przodu i służy jako blat roboczy.
Prasa posiada dwa cyfrowe programatory, które odpowiadają za regulację
temperatury i czasu pracy. Po upływie zadanego czasu górna płyta
grzewcza unosi się automatycznie.
Omawiany typ prasy ma możliwość regulacji wysokości uniesienia płyty
grzewczej dzięki czemu istnieje możliwość układania na blacie roboczym
mediów o grubości do 50 mm.

Solidne konstrukcje

Staranne wykonanie

Nowoczesne wzornictwo

DANE TECHNICZNE

YXD-HBS

Dostępne pola robocze:

40x50 cm

Moc grzałek:

2 x 2200 W

Zakres temperatury:

temp. otoczenia - 280 st. C

Zakres czasu pracy:

0-999 sekund

Max. wysokość mediów:

do 5 cm

Stół roboczy:

pojedynczy, wysuwany do przodu

Yuxunda YXD-Z

Główne cechy i zastosowanie:
Manualne zamykanie
Prasa posiada manualny układ opuszczania
i podnoszenia płyty grzewczej.
Sterowanie cyfrowe
Prasa daje możliwość płynnej regulacja
temperatury oraz czasu pracy. Czytelny,
dotykowy wyświetlacz wskazuje aktualne
parametry pracy.
Prasa z otwieraniem typu swing away
Dostęp do blatu roboczego odbywa się
poprzez odsunięcie elementu grzewczego
w bok.
Element grzewczy
Aluminiowy odlew płyty grzewczej oraz
specjalnie zaprojektowany kształt grzałki
zapewniają równomierny rozkład
temperatury.
Stół roboczy typu SLIDE
Wysuwany do przodu stół roboczy
znacząco ułatwia obsługę urządzenia.
Stół pokryty jest warstwą gąbki
silikonowej, która niweluje ewentualne
nierówności w materiale.

Model YXD-Z należy do rodziny termotransferowych pras YUXUNDA
LUXURY SERIES, która to została zaprojektowana specjalnie na potrzeby
wymagających rynków Europy, Ameryki Północnej i Australii. Urządzenia
z tej grupy charakteryzują się solidną i stabilną konstrukcją oraz wysoką
funkcjonalnością.
YXD-Z jest popularnym modelem w dużej rodzinie Yuxunda. Urządzenie
wyróżnia
się
zastosowanym
otwieranie
typu
swing
away,
które
w połączeniu z wysuwanym do przodu blatem roboczym daje
nieograniczony dostęp do pola roboczego. Rozwiązanie to znacząco
ułatwia pracę.
Urządzenie dostępne jest w standardzie z jednym z 3 formatów płyty
grzewczej. Do wyboru mamy: 40x50 cm, 40x60 cm i 50x60 cm. Dolny
blat roboczy prasy jest wymienny, a opcjonalnie do wyboru mamy kilka
różnych wielkości.
Prasę wyróżnia zastosowaniu dotykowego wyświetlacza z cyfrowym
programatorem, który zapamiętuje ustawienia pracy dla ośmiu różnych
typów materiałów (np. tekstylia, metal, ceramika).
Omawiany typ prasy ma możliwość regulacji wysokości uniesienia płyty
grzewczej dzięki czemu istnieje możliwość układania na blacie roboczym
mediów o grubości do 40 mm.
Prasa znajdzie swoje zastosowanie przy wykonywaniu nadruków z folii
ﬂex i ﬂock, transferach plas zolowych, druku sublimacyjnym, utrwalaniu
nadruków DTG jak również transferze nadruków DTF.

Solidne konstrukcje

Staranne wykonanie

Nowoczesne wzornictwo

Otwieranie swing away

DANE TECHNICZNE

YXD-Z

Dostępne pola robocze:

40x50 cm I 40x60 cm I 50x60 cm

Moc grzałek:

1800 W I 2000 W I 2200 W

Zakres temperatury:

temp. otoczenia - 280 st. C

Zakres czasu pracy:

0-999 sekund

Max. wysokość mediów:

do 4 cm

Stół roboczy:

pojedynczy, wysuwany do przodu

Yuxunda YXD-A9 prasa pneumatyczna
Pneumatyczny docisk
Prasa posiada pneumatyczny układ
opuszczania i podnoszenia płyty grzewczej.
Sterowanie cyfrowe
Prasa daje możliwość płynnej regulacja
temperatury oraz czasu pracy. Czytelny
wyświetlacz wskazuje aktualne parametry
pracy.
Stabilna konstrukcja
Prasa została zaprojektowana w sposób,
który pozwala wykorzystywać dużą siłę
docisku siłownika pneumatycznego.
Element grzewczy
Aluminiowy odlew płyty grzewczej oraz
specjalnie zaprojektowany kształt grzałki
zapewniają równomierny rozkład
temperatury.
Dwa blaty robocze
Przesuwane na prowadnicach dwa stoły
robocze przyczyniają się do zwiększenia
produktywności.
Blaty pokryte są gąbką silikonowej, która
niweluje ewentualne nierówności w
materiale.

Aplikacje foliami ﬂex, wykonane przy użyciu
prasy termotransferowych

Główne cechy i zastosowanie:
Model YXD-A9 należy do rodziny termotransferowych pras YUXUNDA
LUXURY SERIES, która to została zaprojektowana specjalnie na potrzeby
wymagających rynków Europy, Ameryki Północnej i Australii. Urządzenia z
tej grupy charakteryzują się solidną i stabilną konstrukcją oraz wysoką
funkcjonalnością.
YXD-A9 jest popularnym modelem w dużej rodzinie pras Yuxunda.
Zastosowanie pneumatycznego docisku oraz dwóch blatów roboczych,
znacząco zwiększono produktywność urządzenia.
Urządzenie dostępne jest standardowo w jednym z 4 formatów płyty
grzewczej. Do wyboru mamy: 40x50 cm, 40x60 cm, 40x60 cm i 60x80
cm. Dolny blat roboczy prasy jest wymienny, a opcjonalnie do wyboru
mamy kilka różnych wielkości.
Prasa posiada cyfrowy programator, który odpowiada za regulację
temperatury i czasu pracy. Po upływie zadanego czasu płyta grzewcza
unosi się automatycznie.
W urządzeniu dostępna jest regulacja wysokości uniesienia płyty
grzewczej, co daje użytkownik możliwość pracy na mediach grubości do
50 mm.
Prasa znajdzie swoje zastosowanie przy wykonywaniu nadruków z folii
ﬂex i ﬂock, transferach plas zolowych, druku sublimacyjnym, utrwalaniu
nadruków DTG jak również transferze nadruków DTF.
Urządzenie wymaga podłączenia
ciśnieniu roboczym 6 bar.

do

źródła

sprężonego

powietrza

DANE TECHNICZNE

YXD-Z

Dostępne pola robocze:

40x50 cm I 40x60 cm I 50x60 cm I 60x80 cm

Moc grzałek:

1800 W I 2000 W I 2200 W I 3600 W

Zakres temperatury:

temp. otoczenia - 280 st. C

Zakres czasu pracy:

0-999 sekund

Max. wysokość mediów:

do 4,5 cm

Stół roboczy:

podwójny, przesuwany w bok
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