EPA 152-03D

152-03D
COLLAR CREASING MACHINE
DOUBLE HOT and COOL HEAD
ŞOK SOĞUTMALI GÖMLEK ENSE FORM MAKİNESİ

EPA 152-03D

SHIRT SIDE SEAM PRESS
YAN DİKİŞ ÜTÜLEME PRESİ

DIMENSION

550 x 1000 x 1750 mm

------------------------------------------------

160 kg

WEIGHT

------------------------------------------------

220 V

ELECTRICAL

------------------------------------------------

1,2 kW

POWER

------------------------------------------------

CAPACITY

160 pcs/hr

------------------------------------------------

6 bar

COMPRESSED AIR

------------------------------------------------

AIR CONSUMPTION

70 nl/min

------------------------------------------------

. .

SPECIFICATIONS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Presses and creases 2/3 of the collar neck sections before
shirts are folded - with or without the cardboards - ensuring that the shirts remain standard and
uniform in the packages
Collar Creasing Machine Shocks the collars using a cold
shocking as well to reach a perfect look after hot pressing
Each head have both Hot Pressing
and Shock Cooling functionality
Hot pressing head and shock cooling
head can work independently
Collar ﬁrst recevies hot press and then immediatly shock
cools at the same head which results
a perfect creased form
Collar Creasing Machine features Individually adjustable
digital thermostat for precise temperature
and cooling control
Eco-friendly coolant
Individually adjustable pressing time for both hot pressing
and shock cooling via the digital screen
Ability to count the processed collars via the digital
screen
Long-lasting special production pressing Teﬂon and felt
Durable Teﬂon-coated head (optional)
A number of safety precautions protect the operator
Collar Creasing Machine has a CE certiﬁcate

Gömlekler katlanmadan önce yaka içine kuşak kartonu
yerleştirilerek ya da kartonsuz olarak yakayı ütüleyerek
gömleklerin ambalaj içinde standart ve düzgün durmasını sağlar
Yakanın ense bölümünün 2/3'lük kısmını ütüleyerek üretilen
gömleklerin ambalaj içinde standart durmasını sağlar
Birbirinden bağımsız olarak çalışabilen iki adet ütüleme kafası
vardır.
Her kafaya sıcak ve soğuk ütüleme adepte edilmiştir.
Aynı kafada preslenen gömlek yakası sıcak preslendikten sonra
preslenmiş olan yaka yerinden kaldırılmadan soğuk şoklama
yapılarak yakanın elde etiği formun sabit kalmasını sağlar.
Dijital ekranın sayesinde adet sayma özelliği
Dijital ekran sayesinde sıcak ve soğuk ütüleme zamanları
birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir.
Birbirinden bağımsız ayarlanabilen dijital termostat sayesinde
hassas sıcaklık kontrolü
Doğa dostu soğutma gazı
Uzun ömürlü özel imalat baskı teﬂonu ve keçesi
Opsiyonel: Uzun ömürlü teﬂon kaplamalı kafa
Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin
üzerinde alınmıştır
Makine CE sertiﬁkasına sahiptir

