
BUHARLI KURU KUMAŞ FİKSE
MAKİNASI

 

www.atakmakina.com.tr

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

BKFM007



 

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

Bekleme Süres�:                        
 (Arttırılab�l�R)
(Standby T�me

Sıcaklık Ayarı:                  0-230 Ayarlı Isı
Kontrolu  
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :   105KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                                              
(Capac�ty)

Kg:                        1730kg          
                            
En :                 1350 mm             
(W�dth)

Boy:              2400 mm                 
(He�ght)

Uzunluk:      11000mm                      
(Length)

Bant ölçüler�             180 - 16000 mm      
(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

KMF 006

Buharlı Kumaş F�kse

Mak�nası|TR

örme kumaşlarınızdan dokuma kumaşlarınızdan
süpren 3 �pl�k 2 �pl�k roller p�ke rol�k ve dekorator
kumaş �ç�n �malat önces� çekmezl�k �ç�n üret�lm�ş

buharlı b�r mak�nadır  d�j�tal baskı sonrası
renkler�n ortaya çıkmasında da kullanılır 

ıt �s a steam machıne manufactured for pre-
product�on shr�nk for 3 yarns, 2 yarns lycra, p�ke
rolex and decorator fabr�c that are woven from

your kn�tted fabr�cs.   

Her türlü kurutma,
f�kseleme, ısıyla şoklama 



BUHARLI KUMAŞ FİKSE
MAKİNASI

 

www.atakmakina.com.tr

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

KMF 006



 

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

Bekleme Süres�:                        
 (Arttırılab�l�R)
(Standby T�me

Sıcaklık Ayarı:                  0-150 Ayarlı Isı
Kontrolu  
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :   24KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                                              
(Capac�ty)

Kg:                        960kg          
                            
En :                 1350 mm             
(W�dth)

Boy:              2400 mm                 
(He�ght)

Uzunluk:      5500mm                      
(Length)

Bant ölçüler�             1600 - 2100 mm      
(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

KMF 006

Buharlı Kumaş F�kse

Mak�nası|TR

örme kumaşlarınızdan dokuma kumaşlarınızdan
süpren 3 �pl�k 2 �pl�k roller p�ke rol�k ve dekorator
kumaş �ç�n �malat önces� çekmezl�k �ç�n üret�lm�ş

buharlı b�r mak�nadır  

ıt �s a steam machıne manufactured for pre-
product�on shr�nk for 3 yarns, 2 yarns lycra, p�ke
rolex and decorator fabr�c that are woven from

your kn�tted fabr�cs.   

Her türlü kurutma,
f�kseleme, ısıyla şoklama 



 
BUHARLI KUMAŞ FİKSE

 MAKİNASI
 

www.atakmakina.com.tr

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

KMF007



 

          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

KMF007

BUHARLI KUMAŞ FİKSE 

                    MAKİNASI|TR

ıt �s a steam machıne manufactured for pre-product�on
shr�nk for 3 yarns, 2 yarns lycra, p�ke rolex and decorator

fabr�c that are woven from your kn�tted fabr�cs.   

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

Bekleme Süres�:                        
 (Arttırılab�l�R)
(Standby T�me

Sıcaklık Ayarı:                  0-150 Ayarlı Isı
Kontrolu  
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :   24KW
(Res�stance Power)

Kapas�te:                                              
(Capac�ty)

Kg:                        960kg          
                            
En :                 1350 mm             
(W�dth)

Boy:              2400 mm                 
(He�ght)

Uzunluk:      5500mm                      
(Length)

Bant ölçüler�             1600 - 2100 mm      
(mold d�mens�ons)

örme kumaşlarınızdan dokuma kumaşlarınızdan
süpren 3 �pl�k 2 �pl�k roller p�ke rol�k ve dekorator
kumaş �ç�n �malat önces� çekmezl�k �ç�n üret�lm�ş

buharlı b�r mak�nadır  

Her türlü kurutma,
f�kseleme, ısıyla şoklama 



www.atakmakina.com.tr

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

FK005

 
FİKSE KURUTMA 

MAKİNASI



 

Çalıştırma Basıncı:                   0-300bar
(Operat�ng Pressure )

Bekleme Süres�:                        
 (Arttırılab�l�R)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:                          
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :     15 KW 
(Res�stance Power)

Kapas�te:                        
(Capac�ty)

Kg:                                  400
                            
En :                                 90cm  
(W�dth)

Boy:                                135cm     
(He�ght)

Uzunluk:                        400cm    
(Length)

Kalıp ölçüler�                 
(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

 FK005

 

FİKSE KURUTMA 

MAKİNASI|TR

rez�stans s�stem� �le ısıyı bloke eder enerj� tasarrufu
sağlar.bağımsız ısı baskı ve hız kontolü sayes�nde hassas

kumaşlarda en �y� sonucun alınmasını sağlar kumaş
f�skeleme �şler�nde �t�na �le kullanılır

ıt blocks the heat w�th res�stance system. ıt saves
energy.thanks to �ndepented heat, pressure and

speed control, ıt prov�des the best result �n sens�t�ve
fabr�cs.

Her türlü kurutma,
f�kseleme, ısıyla şoklama 



 
FİKSE KURUTMA 

MAKİNASI

www.atakmakina.com.tr

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

FK006



 

Çalıştırma Basıncı:                   0-300bar
(Operat�ng Pressure )

Bekleme Süres�:                        
 (Arttırılab�l�R)
(Standby T�me)

Sıcaklık Ayarı:                          0/240
(Temperature Sett�ng)

Besleme ve rez�dans gücü :     20 KW 
(Res�stance Power)

Kapas�te:                        
(Capac�ty)

Kg:                                  600kg
                            
En :                                 13cm  
(W�dth)

Boy:                                140cm     
(He�ght)

Uzunluk:                        500cm    
(Length)

bant ölçüler�                  1000mm
(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

 FK006

 

FİKSE KURUTMA 

MAKİNASI|TR

rez�stans s�stem� �le ısıyı bloke eder enerj� tasarrufu
sağlar.bağımsız ısı baskı ve hız kontolü sayes�nde hassas

kumaşlarda en �y� sonucun alınmasını sağlar kumaş
f�skeleme �şler�nde �t�na �le kullanılır

ıt blocks the heat w�th res�stance system. ıt saves
energy.thanks to �ndepented heat, pressure and

speed control, ıt prov�des the best result �n sens�t�ve
fabr�cs.

Her türlü kurutma,
f�kseleme, ısıyla şoklama 



 
1600 MM KUMAŞ FİKSE

MAKİNASI

www.atakmakina.com.tr

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

FK 0160



 

Çalıştırma Basıncı:                   
(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 :    40KW  
(Res�stance Power)

Kapas�te:                                                
(Capac�ty)

Kg:                           1200kg       
                            
En :                           2100mm      
(W�dth)

Boy:                          1300mm      
(He�ght)

Uzunluk:                3300mm        
(Length)

Bant ölçüler�              1600 mm 
(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

FK 0160

              1600 MM Kumaş F�kse

Mak�nası|TR

Rez�stans S�stem� �le ısıyı bloke eder. Enerj� tasarrufu
sağlar. Bağımsız ısı, baskı ve hız kontrolü sayes�nde
hassas kumaşlarda en �y� sonucun alınmasını sağlar.

Kumaş F�kseleme �şler�nde �t�na �le kullanılır.
 
 

It blocks the heat res�stance System. It
prov�des energy sav�ngs. Independent heat�ng,

pressure and speed control helps to ach�eve
the best results on del�cate fabr�cs. The fabr�c

used w�th care thermof�xat�on jobs.
 

Her türlü kurutma,
f�kseleme, ısıyla şoklama,

yapıştırma 



 
1800 MM KUMAŞ FİKSE

 MAKİNASI

www.atakmakina.com.tr

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

FK 0180



 

Çalıştırma Basıncı:                   
(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 :    45KW  
(Res�stance Power)

Kapas�te:                                                
(Capac�ty)

Kg:                           1300kg       
                            
En :                           2200mm      
(W�dth)

Boy:                          1300mm      
(He�ght)

Uzunluk:                3300mm        
(Length)

Bant ölçüler�              1800 mm 
(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

FK 0180

1800 MM Kumaş F�kse

Mak�nası |TR

 
3 farklı noktadan hassas sıs kontrolü sağlar. Isı ve
baskı homojen olarak sağlanır.Değ�şt�r�leb�l�r kalıp

özell�ğ� sayes�nde kullanıcıya farklı modellerde
çalışma �mkanı sağlar. Bağımsız baskı kontrolü
sayes�nde hassas malzemelerde en �y� sonucun
alınmasını sağlar. Strop�yer,söve baskı �şler�nde

�t�na �le kullanılır.
 

SIS prov�des prec�se control of 3 d�fferent
locat�ons. W�th the heat and pressure can
sağlanır.değ�șt�r�l homogeneous pattern

feature allows users work�ng on d�fferent
models. W�th �ndependent pressure control

enables the best results �n sens�t�ve
mater�als. Strop�y are used w�th care �n the

jamb pr�nt jobs.
 

Her türlü kurutma,
f�kseleme, ısıyla şoklama ,

yapıştırma


