TRANSFERPERSEN HANDMATIG/SEMI-AUTOMATISCH
Met de PRO Transfer textiel transferpersen biedt Tripa een compleet programma kwalitatief hoogwaardige persen aan, waarmee alle
transfermaterialen moeiteloos zijn te verwerken. Alle persen beschikken over een zeer gelijkmatige warmteverdeling en een nauwkeurige digitale temperatuur aansturing.

PRO BASIC ECO
PROFESSIONELE TRANSFERPERS VOOR MET NAME T-SHIRTS.

Professionele T-shirt transfer pers met een plaatmaat van 28 x 38 cm. Elektronische temperatuur en tijd
instelling. De Pro Basic Eco schakelt 30 minuten na laatste gebruik terug naar een lagere temperatuur.
Na nog eens 60 minuten wordt de pers geheel uitgeschakeld. Gewicht 25 kg. Opgenomen vermogen 1.300
Watt. Maximale persdruk 350 kg.
VERGROTING ONDERPLAAT

PLAATMAAT

GEWICHT

OPGENOMEN VERMOGEN

MAXIMALE PERSDRUK

28 X 38 CM

25 kg

1.300 Watt

350 kg

PRO BASIC EXTRA
PROFESSIONELE TRANSFERPERS VOOR MET NAME T-SHIRTS.

Dit is een semi-automatische transferpers met een plaatmaat van 38x38 cm, met de zelfde electronica
als in de Pro Basic Eco. Naast de grotere plaatmaat van 38x38 cm zal deze pers na het verstrijken van de
ingestelde tijd zelf openen. Gewicht 25 kg. Maximale persdruk 350kg.
PLAATMAAT

GEWICHT

OPGENOMEN VERMOGEN

MAXIMALE PERSDRUK

38 X 38 CM

25 kg

1.700 Watt

350 kg

PRO BASIC CAP
PROFESSIONELE CAP-PERS.

Professionele Cap-pers voor het bedrukken van petten. Electronische temperatuur- en tijdinstelling. 
Gewicht 25 kg. Opgenomen vermogen 440 Watt. Maximale persdruk 300 kg.		

PLAATMAAT

GEWICHT

OPGENOMEN VERMOGEN

MAXIMALE PERSDRUK

N.V.T.

25 kg

440 Watt

300 kg
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Met behulp van de metalen ombouw voor de onderplaat wordt het oppervlak vergroot naar 68 x 53 cm
waarop de kleding eenvoudiger kan worden gepositioneerd. Let er op dat het te bedrukken oppervlak
28 x 38 cm blijft.			

TRANSFERPERSEN SEMI-AUTOMATISCH
Met de PRO Transfer textiel transferpersen biedt Tripa een compleet programma kwalitatief hoogwaardige persen aan,
waarmee alle transfermaterialen moeiteloos zijn te verwerken. Alle persen beschikken over een zeer gelijkmatige warmteverdeling en
een nauwkeurige digitale temperatuur aansturing.		

PRO BASIC SWING
PROFESSIONELE SEMI-AUTOMATISCHE T-SHIRT TRANSFERPERS.

Professionele semi-automatische T-shirt transfer pers met een plaatmaat van 40 x 50 cm. Elektronische temperatuur en tijd instelling.
Na afloop van de ingestelde tijd opent de pers automatische en draait de bovenplaat weg. Inclusief zeer solide ondertafel. Gewicht (compleet met
ondertafel) 62 kg. Opgenomen vermogen 2.300 Watt. Maximale persdruk 1.050 kg.			
PLAATMAAT

GEWICHT

OPGENOMEN VERMOGEN

MAXIMALE PERSDRUK

40 X 50 CM

62 kg incl. tafel

2.300 Watt

1.050 kg

				

LASERPOINTER + HOUDER
(OPTIONEEL)

CAP OPTIE

ONDERPLAAT 12 X 12 CM

ONDERPLAAT 20 X 20 CM

ONDERPLAAT 45 X 10 CM

LASERPOINTER

Met behulp van de Cap
optie kan de PRO Basic
Swing worden uitgebreid
naar een volwaardige pers
voor petten.

Met behulp van de extra
onderplaat van
12 x 12 cm kan het
bedrukken van kleine
oppervlakken worden
vereenvoudigd.

Met behulp van de extra
onderplaat van
20 x 20 cm kan het
bedrukken van kleine
oppervlakken worden
vereenvoudigd.

Met behulp van de extra
onderplaat van
45 x 10 cm kan het
bedrukken van met name
mouwen worden vereenvoudigd.

De laser pointer
projecteert twee haaks
op elkaar staande dunne
lijnen op de onderplaat.
Dit vergemakkelijkt het
plaatsen van de textiel en/
of de transfer aanzienlijk.

TRANSFERPERSEN SEMI-AUTOMATISCH
Met de PRO Transfer textiel transferpersen biedt Tripa een compleet programma kwalitatief hoogwaardige persen aan, waarmee alle
transfermaterialen moeiteloos zijn te verwerken. Alle persen beschikken over een zeer gelijkmatige warmteverdeling en een nauwkeurige digitale temperatuur aansturing.

PRO - ELECTRIC
PROFESSIONELE ELECTRISCHE TRANSFERPERS.

Enkele onderplaat van 40 x 50 cm. Electronische temperatuur- en tijdinstelling d.m.v. een
touchscreen. Doordat de bovenplaat weg kan draaien is de onderplaat goed bereikbaar. Tevens
uit te breiden met verschillende onderplaten en cap-uitbreiding. Ideaal voor middelgrote tot
grote oplagen.

PLAATMAAT

GEWICHT

OPGENOMEN
V ERMOGEN

MAXIMALE
PERSDRUK

40 x 50 cm

85 kg

2.200 Watt

600gr/cm²

VERWARMDE CAP-UITBREIDING

			ONDERPLAAT 13x13, 30x20 EN 38x10 CM
Met behulp van de verwarmde cap uitbreiding kan
Met behulp van deze extra onderplaten kan het bedrukken
de PRO AIR Single Swing worden veranderd in een
van kleine oppervlakken, zoals mouwen worden vereenvouprofessionele pers voor petten. 		
digd.			
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Geen perslucht nodig, Nomex-hoes, instellen en opslaan van 4 presets, automatisch foutdetectiesysteem, dagelijkse en historische stukteller		

TRANSFERPERSEN PNEUMATISCH
Met de PRO Transfer textiel transferpersen biedt Tripa een compleet programma kwalitatief hoogwaardige Europese persen aan,
waarmee alle transfermaterialen moeiteloos zijn te verwerken. Alle persen beschikken over een zeer gelijkmatige warmteverdeling en
een nauwkeurige digitale temperatuuraansturing.

PRO AIR - SINGLE SWING
PROFESSIONELE PNEUMATISCHE TRANSFERPERS.

PLAATMAAT

GEWICHT

OPGENOMEN
V ERMOGEN

MAXIMALE
PERSDRUK

40 x 50 cm

78 kg

2.200 Watt

600gr/cm²

VERWARMDE CAP-UITBREIDING

ONDERPLAAT 13x13, 30x20 EN 38x10 CM

Met behulp van de verwarmde cap uitbreiding kan
de PRO AIR Single Swing worden veranderd in een
professionele pers voor petten. 		

Met behulp van deze extra onderplaten kan het bedrukken
van kleine oppervlakken, zoals mouwen worden vereenvoudigd.			

PRO AIR - DOUBLE SWING
MULTIFUNCTIONELE AUTOMATISCHE TRANSFERPERS MET DUBBELE ONDERPLAAT.

Professionele pneumatische transferpers met een dubbele onderplaat met elk een plaatmaat van
40 x 50 cm. Electronische temperatuur- en tijdinstelling. Door middel van twee-knops bediening
opent en sluit de Pro AIR - Double Swing zich automatisch. De bovenplaat dient handmatig boven
de gewenste onderplaat te worden gezet. Door de dubbele onderplaat kan tijdens het persen het
volgende kledingstuk worden voorbereid. Tevens uit te breiden met verschillende onderplaten.
Ideaal voor middelgrote tot grote oplagen.
PLAATMAAT

GEWICHT

OPGENOMEN
V ERMOGEN

MAXIMALE
PERSDRUK

40 X 50 CM (2X)

100 kg

2.700 Watt

600gr/cm2

		

VERWARMDE CAP-UITBREIDING

ONDERPLAAT 13x13, 30x20 EN 38x10 CM

Met behulp van de verwarmde cap uitbreiding kan
de PRO AIR Single Swing worden veranderd in een
professionele pers voor petten. 		

Met behulp van deze extra onderplaten kan het bedrukken
van kleine oppervlakken, zoals mouwen worden vereenvoudigd.			
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Professionele pneumatische transferpers met een enkele onderplaat van 40 x 50 cm.
Electronische temperatuur- en tijdinstelling. Door middel van twee-knops bediening opent
en sluit de Pro AIR - Single Swing zich automatisch. Doordat de bovenplaat weg kan draaien
is de onderplaat goed bereikbaar. Tevens uit te breiden met verschillende onderplaten en
cap-uitbreiding. Ideaal voor middelgrote tot grote oplagen.			

TRANSFERPERSEN PNEUMATISCH
PRO AIR - DOUBLE SWING AUTOMATIC
MULTIFUNCTIONELE VOL-AUTOMATISCHE TRANSFERPERS MET DUBBELE ONDERPLAAT.

Professionele volautomatische pneumatische transferpers met een dubbele onderplaat met elk
een plaatmaat van 40 x 50 cm. Electronische temperatuur- en tijdsinstelling. Door middel van een
voetschakelaar opent en sluit de Pro AIR – Double Swing Automatic zich automatisch, waarbij
de bovenplaat automatisch wisselt tussen de twee onderplaten. Door de dubbele onderplaat
kan tijdens het persen het volgende kledingstuk worden voorbereid. Tevens uit te breiden met
verschillende onderplaten. Ideaal voor middelgrote tot grote oplagen.
PLAATMAAT

GEWICHT

OPGENOMEN
V ERMOGEN

MAXIMALE
PERSDRUK

40 X 50 CM (2X)

120 kg

2.700 Watt

600gr/cm²

		
ONDERPLAAT 13x13 CM

ONDERPLAAT 30x20 CM

ONDERPLAAT 38x10 CM

Met behulp van de extra onderplaat van
13 x 13 cm kan het bedrukken van kleine
oppervlakken worden vereenvoudigd.

Met behulp van de extra onderplaat van
30 x 20 cm kan het bedrukken van kleine
oppervlakken worden vereenvoudigd.

Met behulp van de extra onderplaat van
38 x 10 cm kan het bedrukken van kleine
oppervlakken, zoals mouwen worden
vereenvoudigd.

LASERPOINTER
LASERPOINTER INCLUSIEF UNIVERSELE HOUDER
DE LASERPOINTER PROJECTEERT TWEE HAAKS OP ELKAAR STAANDE DUNNE LIJNEN OP DE
ONDERPLAAT.

Dit vergemakkelijkt het plaatsen van de textiel en/of de transfer aanzienlijk. Inclusief u niversele
houder. Belangrijk is wel dat de laser pointer vrij te projecteren is op de onderplaat, zonder dat
de bovenplaat in de weg zit.
PRODUCT

LASERPOINTER
TEFLON AFDEKVEL

Soepel en dun afdekvel (afmeting 40 x 33 cm) waarmee de transfer tijdens het napersen kan
worden afgedekt voor betere afwerking en hechting.
RUBBER AFDEKMAT

De rubber afdekmat (afmeting 45 x 45 cm) wordt gebruikt om kwetsbare delen van de textiel zoals knopen, ritsen, etc. te beschermen
tegen de hitte van de bovenplaat.

