
 
TAM OTOMATİK

SÜBLİMASYON MAKİNASI
TAM OTOMATİK

www.atakmakina.com.tr

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

DOP 100200



 

Çalıştırma Basıncı:           0-8bar        
(Operat�ng Pressure )

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

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

Besleme ve rez�dans gücü :    30KW  
(Res�stance Power)

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

Kg:                           1100kg       
                            
En :                           1200mm      
(W�dth)

Boy:                          1400mm      
(He�ght)

Uzunluk:                4100mm        
(Length)

Bant ölçüler�              1100*2000mm 
(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

DOP 100200

Tam Otomat�k Sübl�masyon

Mak�nası Tam Otomat�k|TR

Sübl�masyon; madden�n ısı uygulandığında katı
halden aradak� sıvı hal� atayıp gaz hal�ne

geçmes�d�r. sübl�masyon baskı mürekkeb� çok
özel b�r mürekkep olup polyester malzemen�n

�ç�ne hapsolmuş olmasından ötürü baskı
malzemen�n yüzey�nde değ�ld�r �ç�ne �şler buda
dayanıklılığı beraber�nde get�r�r.baskı ç�z�lmez

yıpranmaz veya çıkmaz uzun süre renk canlılığını
korur. sübl�masyon boya k�myasalları su bazlı

olup çevre ve �nsan sağlığına tamamen
zararsızdır.

Subl�mat�on; When heat �s appl�ed to the l�qu�d form may be
a sol�d pass �nto the m�ddle ass�gn gas. subl�mat�on pr�nt�ng

�nk �s a spec�al �nk �s not due to pressure on the surface of
the mater�al from be�ng trapped �ns�de the polyester

mater�al �nto get�r�r.bask prun�ng work along the scratch
res�stance protects the long-wear�ng color saturat�on or

deadlock. chem�cal water-based dye subl�mat�on �s
completely harmless to the env�ronment and human health.

 

d�j�tal baskı,taş,transfer,t�pu
yapıştırma tela yapıştırma ,lam�ne
et�ket�, takv�ye ,eşarp,ahşap baskı



HİDROLİK
SÜPLİMASYON PRESİ

TAM OTOMATİK
HİDROLİK

www.atakmakina.com.tr

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

DOP 120180



 

Çalıştırma Basıncı:      0-250bar
(Operat�ng Pressure)

Bekleme Süres�:        0-120sn ayarlı  
(Standby T�me)

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

Besleme ve rez�dans gücü :  32KW
(Res�stance Power)

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

Kg:                               1200 Kg

En :                               1400 mm
(W�dth)

Boy:                              1400 mm
(He�ght)

Uzunluk:                       4100 mm
(Length)

Kalıp ölçüler�               1200*1800mm
(mold d�mens�ons)

          TEKNİK ÖLÇÜLER
(TECHNICAL DIMENSION)

 

HİDROLİK SÜPLİMASYON PRESİ

TAM OTOMATİK HİDROLİK|TR

 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

DOP 120180

Sübl�masyon; madden�n ısı uygulandığında katı
halden aradak� sıvı hal� atayıp gaz hal�ne

geçmes�d�r. sübl�masyon baskı mürekkeb� çok özel
b�r mürekkep olup polyester malzemen�n �ç�ne

hapsolmuş olmasından ötürü baskı malzemen�n
yüzey�nde değ�ld�r �ç�ne �şler buda dayanıklılığı

beraber�nde get�r�r.baskı ç�z�lmez yıpranmaz veya
çıkmaz uzun süre renk canlılığını korur.

sübl�masyon boya k�myasalları su bazlı olup çevre
ve �nsan sağlığına tamamen zararsızdır.

Subl�mat�on; When heat �s appl�ed to the l�qu�d form may be
a sol�d pass �nto the m�ddle ass�gn gas. subl�mat�on pr�nt�ng

�nk �s a spec�al �nk �s not due to pressure on the surface of
the mater�al from be�ng trapped �ns�de the polyester

mater�al �nto get�r�r.bask prun�ng work along the scratch
res�stance protects the long-wear�ng color saturat�on or

deadlock. chem�cal water-based dye subl�mat�on �s
completely harmless to the env�ronment and human health.

 

d�j�tal baskı,taş,transfer,t�pu
yapıştırma tela yapıştırma ,lam�ne
et�ket�, takv�ye ,eşarp,ahşap baskı



 
TAM OTOMATİK

SÜBLİMASYON MAKİNASI
TAM OTOMATİK 

www.atakmakina.com.tr

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

DOP 125250



 

Çalıştırma Basıncı:            0-8 bar
(Operat�ng Pressure )

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

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

Besleme ve rez�dans gücü :     30KW
(Res�stance Power)

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

Kg:                                  1100kg
                            
En :                                 1200mm
(W�dth)

Boy:                                1400mm 
(He�ght)

Uzunluk:                       4100mm
(Length)

Kalıp ölçüler�                 1250*2500mm
(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

DOP 125250

Tam Otomat�k Sübl�masyon

Mak�nası Tam Otomat�k|TR

Sübl�masyon; madden�n ısı uygulandığında katı
halden aradak� sıvı hal� atayıp gaz hal�ne

geçmes�d�r. sübl�masyon baskı mürekkeb� çok özel
b�r mürekkep olup polyester malzemen�n �ç�ne

hapsolmuş olmasından ötürü baskı malzemen�n
yüzey�nde değ�ld�r �ç�ne �şler buda dayanıklılığı

beraber�nde get�r�r.baskı ç�z�lmez yıpranmaz veya
çıkmaz uzun süre renk canlılığını korur.

sübl�masyon boya k�myasalları su bazlı olup çevre
ve �nsan sağlığına tamamen zararsızdır.

Subl�mat�on; When heat �s appl�ed to the l�qu�d form may be
a sol�d pass �nto the m�ddle ass�gn gas. subl�mat�on pr�nt�ng

�nk �s a spec�al �nk �s not due to pressure on the surface of
the mater�al from be�ng trapped �ns�de the polyester

mater�al �nto get�r�r.bask prun�ng work along the scratch
res�stance protects the long-wear�ng color saturat�on or

deadlock. chem�cal water-based dye subl�mat�on �s
completely harmless to the env�ronment and human health.

 

d�j�tal baskı,taş,transfer,t�pu
yapıştırma tela yapıştırma ,lam�ne
et�ket�, takv�ye ,eşarp,ahşap baskı


