
 TEK KAFA TAŞ
TRANSFER 

BASKI PRESİ

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

TEBP0812



 

Çalıştırma Basıncı:      0-6 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 500W
(Res�stance Power)                  

Kg:                                 30

En :                               20
(W�dth)

Boy:                               50
(He�ght)

Uzunluk:                       38
(Length)

TEK KAFA TAŞ TRANSFER 

BASKI PRESİ|TR

 

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

TEBP0812

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

Hassas ısı ve baskı kontrolü sayes�nde en �y�
sonucun alınmasını sağlar. Döner kafa özell�ğ� ve
kalıbın 15*15 olması sebeb�yle az yer kaplar ser�

çalışma sağlar. Taş, transfer baskı, emp�rme baskı
ve et�ket baskıda kullanılır. ıç g�y�mde ve et�ket

baskıda çok terc�h ed�lmekted�r.

 Prec�se temperature and pressure control
ensures the best result of the rece�pt. Due to the
rotat�ng head mold 15 * 15 feature and allows

l�ttle space ser�es work. Stone, transfer pr�nt�ng, �s
used �n the pr�nt�ng and label pr�nt�ng emp�re.

cloth�ng and much preferred the �nner label
pr�nt�ng.

d�j�tal baskı,taș,transfer,t�pu
yapıștırma tela yapıștırma

,lam�ne et�ket�, takv�ye ,eșarp ve
her türlü sıcak baskıda



ÇİFT KAFA TAŞ
TRANSFER BASKI

PRESİ

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

CEMP0812



 

Çalıştırma Basıncı:      0-6 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 1KW
(Res�stance Power)                  

Kg:                                 55

En :                                20
(W�dth)

Boy:                             50
(He�ght)

Uzunluk:                       74
(Length)

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

GBP 2020

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar. Döner
kafa özell�ğ� ve kalıbın 15*15 olması sebeb�yle az
yer kaplar ser� çalışma sağlar. Taş, transfer baskı,

emp�rme baskı ve et�ket baskıda kullanılır. ıç
g�y�mde ve et�ket baskıda çok terc�h ed�lmekted�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure control
ensures the best result of the rece�pt. Due to the
rotat�ng head mold 15 * 15 feature and allows

l�ttle space ser�es work. Stone, transfer pr�nt�ng, �s
used �n the pr�nt�ng and label pr�nt�ng emp�re.

cloth�ng and much preferred the �nner label
pr�nt�ng.

ÇİFT  KAFA TAŞ TRANSFER 

BASKI PRESİ|TR

 

d�j�tal baskı,taș,transfer,t�pu
yapıștırma tela yapıștırma

,lam�ne et�ket�, takv�ye ,eșarp ve
her türlü sıcak baskıda



 OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)

TAM OTOMATİK

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

ÇOBP 1515



 

Çalıştırma Basıncı:      0-6 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 1.1KW
(Res�stance Power)                  

Kg:                                 95

En :                                76mm
(W�dth)

Boy:                               700mm
(He�ght)

Uzunluk:                       1410 mm
(Length)

MANUEL TAŞ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

GBP 2020

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar. Döner
kafa özell�ğ� ve kalıbın 15*15 olması sebeb�yle az
yer kaplar ser� çalışma sağlar. Taş, transfer baskı,

emp�rme baskı ve et�ket baskıda kullanılır. ıç
g�y�mde ve et�ket baskıda çok terc�h ed�lmekted�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure control
ensures the best result of the rece�pt. Due to the
rotat�ng head mold 15 * 15 feature and allows

l�ttle space ser�es work. Stone, transfer pr�nt�ng, �s
used �n the pr�nt�ng and label pr�nt�ng emp�re.

cloth�ng and much preferred the �nner label
pr�nt�ng.

d�j�tal baskı,taș,transfer,t�pu
yapıștırma tela yapıștırma

,lam�ne et�ket�, takv�ye ,eșarp ve
her türlü sıcak baskıda



 OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)

TAM OTOMATİK

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

ÇOBP 1515



 

Çalıştırma Basıncı:      0-6Bar Regülatör
Ayarlı
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:           0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılab�l�r)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:             0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü : 1.1KW
(Res�stance Power)                  

Kg:                                 95

En :                                76mm
(W�dth)

Boy:                               700mm
(He�ght)

Uzunluk:                       1410 mm

(Length)

Kalıp ölçüler�       
(mold d�mens�ons)

MANUEL TAŞ TRANSFER

BASKI PRESİ|TR

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

GSP 1315

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı kontrolü

sayes�nde en �y� sonucun alınmasını sağlar. Döner
kafa özell�ğ� ve kalıbın 15*15 olması sebeb�yle az
yer kaplar ser� çalışma sağlar. Taş, transfer baskı,

emp�rme baskı ve et�ket baskıda kullanılır. ıç
g�y�mde ve et�ket baskıda çok terc�h ed�lmekted�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual mold
feature. Prec�se temperature and pressure control
ensures the best result of the rece�pt. Due to the
rotat�ng head mold 15 * 15 feature and allows

l�ttle space ser�es work. Stone, transfer pr�nt�ng, �s
used �n the pr�nt�ng and label pr�nt�ng emp�re.

cloth�ng and much preferred the �nner label
pr�nt�ng.



 OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)

TAM OTOMATİK

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

ÇOBP 1515



 

Çalıştırma Basıncı:            0-6  BAR       
(Operat�ng Pressure )

Bekleme Süres�:                0-60sn        
 (Arttırılab�l�R)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:                   0-260 ayarlı       
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :     2.2KW 
(Res�stance Power)

Kapas�te:                         2500-3500/10Saat                     
(Capac�ty)

Kg:                                 230 Kg
                            
En :                             920mm
(W�dth)

Boy:                                1650mm
(He�ght)

Uzunluk:                        1100mm
(Length)

Kalıp ölçüler�              150*150*150*150mm
(mold d�mens�ons)

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

ÇOBP 1515

Otomat�k Baskı Mak�nası (Pres�)

Tam Otomat�k|TR

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı

kontrolü sayes�nde en �y� sonucun
alınmasını sağlar. L�neer ray s�stem�

sayes�nde kullanımı rahat ve performansı
yüksekt�r. Taş, transfer Kot,baskı ve

varakta rahatlıkla kullanılab�l�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual
mold feature. Prec�se temperature and

pressure control ensures the best result of
the rece�pt. Through the use of l�near ra�l

system �t �s comfortable and h�gh
performance. Stone, transfers jeans, can be

used �n the pr�nt�ng and lam�nat�on.

d�j�tal baskı,taș,transfer,t�pu
yapıștırma tela yapıștırma

,lam�ne et�ket�, takv�ye ,eșarp ve
her türlü sıcak baskıda



 OTOMATİK BASKI MAKİNASI
(PRESİ)

TAM OTOMATİK

www.atakmakina.com.tr

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

OBP0715



 

Çalıştırma Basıncı:            0-6  BAR       
(Operat�ng Pressure )

Bekleme Süres�:                0-60sn        
 (Arttırılab�l�R)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:                   0-260 ayarlı       
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :     2.2KW 
(Res�stance Power)

Kapas�te:                         2500-3500/10Saat                     
(Capac�ty)

Kg:                                 230 Kg
                            
En :                             920mm
(W�dth)

Boy:                                1650mm
(He�ght)

Uzunluk:                        1100mm
(Length)

Kalıp ölçüler�              150*150*150*150mm
(mold d�mens�ons)

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

 İlet�ș�m

        (0212) 655 56 33
        (0212) 540 44 60
        (0212) 550 47 85

İk�tell� O.S.B Z�ya Gökalp cad.
Dersankoop Sanay� S�tes� S7

Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşeh�r / İSTANBUL

KULLANIM ALANLARI
(commun�cat�on) (usage areas)

atak makina ve kalıp san. dış. tic. ltd. şti.

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com

OBP 0715

Otomat�k Baskı Mak�nası (Pres�)

Tam Otomat�k|TR

Ç�ft kalıp özell�ğ� sayes�nde zaman kaybını
m�n�muma �nd�r�r. Hassas ısı ve baskı

kontrolü sayes�nde en �y� sonucun
alınmasını sağlar. L�neer ray s�stem�

sayes�nde kullanımı rahat ve performansı
yüksekt�r. Taş, transfer Kot,baskı ve

varakta rahatlıkla kullanılab�l�r.

It m�n�m�zes the loss of t�me due to a dual
mold feature. Prec�se temperature and

pressure control ensures the best result of
the rece�pt. Through the use of l�near ra�l

system �t �s comfortable and h�gh
performance. Stone, transfers jeans, can be

used �n the pr�nt�ng and lam�nat�on.

d�j�tal baskı,taș,transfer,t�pu
yapıștırma tela yapıștırma

,lam�ne et�ket�, takv�ye ,eșarp ve
her türlü sıcak baskıda


