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CENTRUM ŘEZACÍ TECHNIKY, ZAKÁZKOVÁ VÝROBA STROJŮ

ROBEX DK, s.r.o. ®
CZECH REPUBLIC

Firma ROBEX DK, s.r.o. je dlouholetým výrobcem strojů pro aplikaci
obtisků transferů. Aplikátory nabízíme v ucelené řadě, od malých ručních
aplikátorů s rychlou návratností investice, přes vysocezátěžové profesionální
stroje, až po počítačem řízené CNC stroje s automatickým režimem provozu stroje.
Všechny stroje jsou koncipovány s ohledem na kvalitu, funkčnost, ergonomii, ale i
ekonomiku provozu a ekologii. Další doplňky, možnosti, uzpůsobení strojů dle přání:

- laserevé zaměřování
- pojízdný přípravný stolek
- možnost aplikace z cívky
- úpravy pro aplikaci na atypické materiály aj.
- podtlakové přidržování materiálu během vlastní aplikace

Aplikátor transferů určený pro aplikaci malých obtisků transferů. Toto provedení
kvalitního avšak cenově dostupného aplikátoru transferů nabízí širokou škálu dalších
doplňků (laserové odměřování aj.) a zakázkových úprav stroje (posuvné rameno, aretace stolku aj...),
dle přání zákazníka . Stroj j e vybaven časovačem a pneumat ickým pří tlakem.

AT1 AT1L AT2 AT3

AT 1 - základní provedení vysokozátěžového stroje
s ručním zakládáním obtisku

AT 1L - základní provedení s úpravou pro aplikaci
na lana

AT 2 - aplikace z ručně odvíjené cívky s obtisky
AT 3 - automatická aplikace s odvíjením z cív-

ky s obtisky

Provedení velice kvalitního aplikátoru transferů s
automatickým odvíjením pásky s transfery.
Vybaveno NC řídícím systémem pro nastavení
hodnot nanášení transferu. Pro přesnou aplikaci
s v y s o k o u k a d e n c í a k v a l i t o u !
Určeno zejména do automobilového průmyslu.

Skupina velice kvalitních vysokozátěžových strojů s řídícím
panelem a pneumatickými prvky. Tyto stroje umožňují práci
v sedě i ve stoje (polohovací stolek)
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CENTRUM FOR CUTTING EQUIPMENT AND CUSTOM PRODUCTION OF MACHINES

ROBEX DK, s.r.o. ®
CZECH REPUBLIC

The ROBEX DK, s.r.o. company is a traditional manufacturer of machines
used for the application of transfers. Our applicators come in a comprehensive
range of models, ranging from small-size, hand-held applicators bringing fast investment
return through heavy-duty professional machines to computer-controlled CNC machines
running in an automatic operation mode. The design of all machines emphasizes quality,
excellent function, ergonomics, good economy of operation and ecological aspects.

Optional equipment and machine modifications are available upon request:
- laser gauging
- traveling preparation desk
- possible application from spools
- vacuum material hold-down during application
- adjustments for applications on special materials, etc.

The transfer applicator designed for the application of small transfer printing. This version of a quality
yet affordable transfer applicator offers a wide range of other features (laser gauging, etc.) and custom-
made machine modifications (mobile arm, desk arrestment, etc.) according to the customer’s request.
T h e ma ch i n e i s e q u i p p e d w i t h a t i me r a n d pn e u ma t i c d ow n- p re s s u r e .

AT1 AT1L AT2 AT3

AT 1 - basic version of the heavy-duty machine with
manual transfer introduction

AT 1L - basic machine version modified for transfer
application on ropes

AT 2 - application from a manually unwound spool
with transfers

AT 3 - automatic application of transfers unwound
from a spool

A group of high-quality heavy-duty machines with a control
panel and pneumatic components. These machines can be
attended while sitting or standing (adjustable desk)

A high-quality applicator of transfers with the automatic
unwinding of a tape with transfers. The built-in NC control
system supports the setting of transfer application values.
Ideal for precise application characterized with excellent
speed and quality! Designed primarily for the automotive industry
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SCHNEIDETECHNIK, AUFTRAGSFERTIGUNG VON MASCHINEN

ROBEX DK, s.r.o. ®
CZECH REPUBLIC

Die Firma ROBEX DK, GmbH ist ein langjähriger Hersteller von Transferpressen.
Wir können Ihnen ein komplettes Sortiment anbieten, von kleinen manuell betriebenen
Pressen, die einen schnellen Investitionsrückfluss ermöglichen, über hochbelastbare
Profimaschinen, bis hin zu computergesteuerten automatischen CNC-Maschinen. Bei der
Konzipierung der Maschinen geht es uns einerseits um Qualität, Funktionalität und Ergonomie,
andererseits um einen sparsamen Betrieb und die Einhaltung ökologischer Parameter.

Auf Wunsch realisieren wir folgende Ergänzungen, Möglichkeiten und Anpassungen:
- Lasermessung
- fahrbarer Ablagetisch
- Abwicklung des Transferpapiers von der Spule
- Modifikationen, z.B. für das Bedrucken atypischer Materialien
- Fixierung des Materials durch Unterdruck während des Druckens

Eine für kleine Transferdrucke bestimmte Presse. Diese hochwertige, aber preislich erschwingliche
Ausführung bietet je nach Kundenwunsch eine breite Skala zusätzlicher Ergänzungen (z.B.

Lasermessung) und individueller Gerätemodifikationen (verstellbarer Arm, Arretierung des Tisches usw.).
Die Maschine verfügt über eine Zeitsteuerung sowie über eine Pneumatik für den Anpressdruck.

AT1 AT1L AT2 AT3

AT 1 - in der Grundausstattung der hochbelastbaren Presse
erfolgt das Auflegen des Transferpapiers von Hand

AT 1L - modifizierte Grundausstattung für das Bedrucken
von Seilen

AT 2 - manuelles Abwickeln der Spule mit dem Transfer-
papier

AT 3 automatisches Abwickeln der Spule mit dem Transfer-
papier

-

Die ausgesprochen hochwertige Ausführung ermöglicht
das automatische Abwickeln des Transferpapiers. Das
NC-Steuersystem stellt die Werte der Transferbeschichtung
ein. Für genaues Drucken in hoher Geschwindgkeit und
Qualität ! Vor allem für die Verwendung in der
A u t o m o b i l i n d u s t r i e g e e i g n e t .

Diese sehr hochwertigen und hochbelastbaren Maschinen sind
mit einer Steuerung und pneumatischen Elementen ausgestattet.
Aufgrund des verstellbaren Tisches kann an den Maschinen
im S i tzen ode r i m S te hen gea rb ei te t we rden .
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centrum řezací techniky, zakázková výroba strojů

ROBEX DK, s.r.o. ®
CZECH REPUBLIC

Další možnosti, dle přání: laserevé zaměřování, úpravy pro aplikaci na atypické materiály (tvarovaný spodní stolek), podtlakové přidržování materiálu
během vlastní aplikace s kostrou a stolem, spodní pojízdný stolek s aretací

Other options available upon request:

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten:

laser gauging, modifications for applications on special materials (shaped bottom table), vacuum material hold-down
during application proper with a frame and a table, mobile desk with arrestment

Lasermessung, Modifikationen, welche das Bedrucken atypischer Materialien ermöglichen (geformter unterer Tisch),
Fixierung des Materials durch Unterdruck (Vakuum-Drucktisch), fahrbarer arretierbarer Tisch

Aplikátor transferů určený pro aplikaci malých obtisků transferů. Toto provedení kvalitního, avšak cenově dostupného aplikátoru
transferů nabízí širokou škálu dalších doplňků (laserové odměřování aj.) a zakázkových úprav stroje (posuvné rameno, aretace stolku aj...),
dle přání zákazníka. Stroj je vybaven časovačem a pneumatickým přítlakem. Základní provedení obsahuje modul AT-MT. K možnostem další
výbavy patří laserové zaměření či vakuové přisávání materiálu. V základní verzi je obsažen pouze základní modul AT MT s pevným spodním stolkem.

A transfer printing applicator designed for the application of small transfers. This quality-manufactured yet affordable applicator of transfers comes with a
wide range of accessories (optional gauging, etc.) and custom-made machine modifications (mobile arm, desk arrestment, etc.) according to the customer's
request. The machine is equipped with a timer and pneumatic down-pressure. The basic version contains only the AT MAINTENANCE module.

Eine für kleine Transferpapiergrößen bestimmte Transferpresse. Zu dieser hochwertigen, aber preislich erschwinglichen Transferpresse gehört eine breite
Palette von Ergänzungen (Lasermessung usw.) und Modifikationen (Auftragsanfertigung je nach Kundenwunsch verschiebbarer Arm, Tischarretierung usw.).
Das Gerät verfügt über eine Zeitsteuerung, die Fixierung des Materials erfolgt pneumatisch (Anpressdruck). Die Grundausführung ist mit dem Modul AT-MT
ausgestattet. Weitere Ausstattungsmöglichkeiten sind z.B. Lasermessung und Vakuum-Tisch. Die Grundversion enthält nur das Grundmodul AT MT.

center of cutting technigue, machine production
Schneidetechnik, auftragsfretingung von Maschinen

2

Technická specifikace, technical specifications, Technise daten

CZ EN DE

Rozměry Proportions Maschinenabmessungen 900x300x500 mm

Rozměr spodního prac. stolku Proportions of preparation desk Ablagetischabmessungen 300 x 300 mm

Teplota (proměnná) Temperature (dynamic) Temperatur (stellbar) 250 °C max

Rychlost aplikační hlavy R Aufsetzgeschwindigkeit cca. 10 - 30 mm/sec.

Doba lisování (proměnná) Press time (dynamic) 1 -10 sec.

Elektroinstalace El. power Elektr. Anschlu AC 230 V / 50 Hz

Tlakový vzduch Air Luft: max. 6 bar

Maximální přítlak Max. pressure Max. Preßdruck 3530 N (0,5 MPa / sec)

Hmotnost Weight Gewicht 175 Kg

Hlučnost Noise Betriebsgeräusch < 70 dB

Maximální aplikační plocha Max. aplication area Max. bertragungsfl che 110 x 55 mm

! Základní provedení s pevným stolkem bez pojezdu

ate of head

Preßzeit (stellbar)

ß:

Ü ä

! Basic machine version with a fixed table without travel
In der Grundausführung ist der Tisch feststehend!

- pro vyšší kvalitu aplikovaných transferů doporučujeme použít vždy aplikační raznici vyrobenou dle rozměrů Vámi používaných
transferů. Rychlá výměna při přechodu mezi více typy používaných obtisků transferů. Bude tím eliminována možnost znečištění potiskova-
ných předmětů. Aplikační raznice dodáváme na zakázku (od 1 až po 60 cm ).

Poznámka:

- Note:

- Bemerkung:

To achieve better quality of applied transfers you should always use an application punch manufactured according to the dimensions
of the transfers operated by you. This will eliminate the possible contamination of printed objects. Application punchs are custom-made.

Wir empfehlen zum Erreichen einer höheren Druckqualität immer einen stempel zu verwenden, der der Größe des
verwendeten Transferpapiers (bzw. der Transferfolie) entspricht. So verhindert, dass es zur Verunreinigung des bedruckten Gegenstandes
kommt. Die Stempel liefern wir als Auftragsanfertigung (1 - 60 cm ).2
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centrum řezací techniky, zakázková výroba strojů

ROBEX DK, s.r.o. ®
CZECH REPUBLIC

Další možnosti, dle přání: laserevé zaměřování, úpravy pro aplikaci na atypické materiály aj.

Other options available upon request:

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten:

laser gauging, modifications for applications on special materials (shaped bottom table), etc.

Lasermessung, Modifikationen, welche das Bedrucken atypischer Materialien ermöglichen (geformter unterer Tisch)

Technická specifikace, technical specifications, Technise daten

CZ EN DE

Rozměry Proportions Maschinenabmessungen 1800x1200x750 mm

Rozměr spodního prac. stolku Proportions of preparation desk Ablagetischabmessungen 300 x 300 mm

Rozměr pracovní desky

Teplota (proměnná) Temperature (dynamic) Temperatur (stellbar) 250 °C max

Rychlost aplikační hlavy R Aufsetzgeschwindigkeit cca. 20 - 30 mm/sec.

Doba lisování (proměnná) Press time (dynamic) 1 -10 sec.

Elektroinstalace El. power Elektr. Anschlu AC 230 V / 50 Hz

Tlakový vzduch Air Luft: max. 6 bar

Maximální přítlak Max. pressure Max. Preßdruck 3530 N (0,5 MPa / sec)

Hmotnost Weight Gewicht 175 Kg

Hlučnost Noise Betriebsgeräusch < 70 dB

Maximální aplikační plocha Max. aplication area Max. bertragungsfl che 110 x 55 mm

ate of head

Preßzeit (stellbar)

ß:

Ü ä

- pro vyšší kvalitu aplikovaných transferů doporučujeme použít vždy aplikační raznici vyrobenou dle rozměrů Vámi používaných
transferů. Rychlá výměna při přechodu mezi více typy používaných obtisků transferů. Bude tím eliminována možnost znečištění potiskova-
ných předmětů. Aplikační raznice dodáváme na zakázku (od 1 až po 60 cm ).

Poznámka:

- Note:

- Bemerkung:

To achieve better quality of applied transfers you should always use an application punch manufactured according to the dimensions
of the transfers operated by you. This will eliminate the possible contamination of printed objects. Application punchs are custom-made.

Wir empfehlen zum Erreichen einer höheren Druckqualität immer einen stempel zu verwenden, der der Größe des
verwendeten Transferpapiers (bzw. der Transferfolie) entspricht. So verhindert, dass es zur Verunreinigung des bedruckten Gegenstandes
kommt. Die Stempel liefern wir als Auftragsanfertigung (1 - 60 cm ).

center of cutting technigue, machine production
Schneidetechnik, auftragsfretingung von Maschinen

Základní provedení aplikátoru transferů pro aplikaci z jednotlivých ručně zakládaných obtisků. Jedná se o jednoobslužné zařízení s pneumatickým
pohonem aplikační hlavy a ovládáním nožním spínačem. Potřebné hodnoty (teplota, čas) lze nastavit na přehledném panelu řídícího systému, který také
zobrazuje toto aktuální nastavení. Vzhledem k použitým kvalitním prvkům se jedná o vysokozátěžový stroj s minimem nutné údržby. Díky zvláštní konstrukci
stroje je umožněna práce v sedě i ve stoje (nastavitelná výška desky stolu, aplikační hlavy a aplikačního modulu v jednom kroku). K možnostem další výbavy
patří laserové zaměřování.

The basic version of the transfer printing applicator designed for individual, manually inserted transfers. This is single-operator equipment with the pneumatic drive
of an application head and with a foot-controlled switch. Required adjustment values (time and temperature) can be set on a well-arranged control system panel
that also displays current settings. Thanks the quality components used this equipment represents a heavy-duty machine with minimum maintenance required. Its
special load bearing structure allows for machine operation while sitting or standing (the head of the table top, application head and application module is adjusted
in one step). Other optional equipment includes laser gauging.

Eine Transferpresse mit manuellem Auflegen des Transferpapiers in der Grundausführung. Das Einpersonengerät besitzt einen pneumatischen Applikationskopf
und wird mittels eines Fußschalters bedient. Die nötigen Werte (Temperatur, Zeit) kann man an der übersichtlichen Steuertafel einstellen (die aktuelle Einstellung
wird anzeigt). Aufgrund der verwendeten hochwertigen Bauteile hält das Gerät hohen Belastungen stand und muss nur minimal gewartet werden. Die besondere
Konstruktion ermöglicht ein Arbeiten im Sitzen oder im Stehen (die Höhen von Tischplatte, Applikationskopf und Applikationsmodul sind in einem Schritt einstellbar).
Zu den weiteren Ausstattungsmöglichkeiten gehört die Lasermessung.

2

2
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centrum řezací techniky, zakázková výroba strojů

ROBEX DK, s.r.o. ®
CZECH REPUBLIC

center of cutting technigue, machine production
Schneidetechnik, auftragsfretingung von Maschinen

Základní provedení aplikátoru transferů pro aplikaci z jednotlivých ručně zakládaných obtisků upravený pro aplikaci na lana. Jedná se o jednoobslužné
zařízení s pneumatickým pohonem pro lana upravené aplikační hlavy a ovládáním nožním spínačem. Potřebné hodnoty (teplota, čas) lze nastavit na přehled-
ném panelu řídícího systému, který také zobrazuje toto aktuální nastavení. Vzhledem k použitým kvalitním prvkům jde o vysokozátěžový stroj s minimem nutné údržby.
Díky zvláštní konstrukci stroje je umožněna práce v sedě i ve stoje (nastavitelná výška desky stolu, aplikační hlavy a aplikačního modulu v jednom kroku). K možnostem
další výbavy patří laserové zaměřování. Pojízdný stolek je vzhledem k užití pro aplikaci na lana použit v základním provedení.

The basic version of the transfer printing applicator designed for individual, manually inserted transfers adjusted for applications on ropes. This is single-operator equipment
with the pneumatic drive of the ropes of an adjusted application head and with a foot-controlled switch. Required adjustment values (time and temperature) can be set on a
well-arranged control system panel that also displays current settings. Thanks the quality components used this equipment represents a heavy-duty machine with minimum
maintenance required. Its special load bearing structure allows for machine operation while sitting or standing (the head of the table top, application head and application
module is adjusted in one step). Other optional equipment includes laser gauging. The mobile desk is supplied in its basic version.

Eine Transferpresse mit manuellem Auflegen des Transferpapiers in der Grundausführung zum Bedrucken von Seilen. Das Einpersonengerät besitzt einen für Seile
modifizierten pneumatischen Applikationskopf und wird mittels eines Fußschalters bedient. Die nötigen Werte (Temperatur, Zeit) kann man an der übersichtlichen Steuertafel
einstellen (die aktuelle Einstellung wird anzeigt). Aufgrund der verwendeten hochwertigen Bauteile hält das Gerät hohen Belastungen stand und muss nur minimal gewartet
werden. Die besondere Konstruktion ermöglicht ein Arbeiten im Sitzen oder im Stehen (die Höhen von Tischplatte, Applikationskopf und Applikationsmodul sind in einem
Schritt einstellbar). Zu den weiteren Ausstattungsmöglichkeiten gehört die Lasermessung. Der fahrbare Tisch ist hier bereits in der Grundausführung enthalten.

Technická specifikace, technical specifications, Technise daten

CZ EN DE

Rozměry Proportions Maschinenabmessungen 1800x1200x750 mm

Rozměr spodního prac. stolku Proportions of preparation desk Ablagetischabmessungen 300 x 300 mm

Teplota (proměnná) Temperature (dynamic) Temperatur (stellbar) 250 °C max

Rychlost aplikační hlavy R Aufsetzgeschwindigkeit cca. 20 - 30 mm/sec.

Doba lisování (proměnná) Press time (dynamic) 1 -10 sec.

Elektroinstalace El. power Elektr. Anschlu AC 230 V / 50 Hz

Tlakový vzduch Air Luft: max. 6 bar

Maximální přítlak Max. pressure Max. Preßdruck 3530 N (0,5 MPa / sec)

Hmotnost Weight Gewicht 175 Kg

Hlučnost Noise Betriebsgeräusch < 70 dB

Maximální aplikační plocha Max. aplication area Max. bertragungsfl che 110 x 55 mm
pro lana for ropes f r Tau 30 mm

ate of head

Preßzeit (stellbar)

ß:

Ü ä
ü

- pro vyšší kvalitu aplikovaných transferů doporučujeme použít vždy aplikační raznici vyrobenou dle rozměrů Vámi používaných
transferů. Rychlá výměna při přechodu mezi více typy používaných obtisků transferů. Bude tím eliminována možnost znečištění potiskova-
ných předmětů. Aplikační raznice dodáváme na zakázku (od 1 až po 60 cm ).

Poznámka:

- Note:

- Bemerkung:

To achieve better quality of applied transfers you should always use an application punch manufactured according to the dimensions
of the transfers operated by you. This will eliminate the possible contamination of printed objects. Application punchs are custom-made.

Wir empfehlen zum Erreichen einer höheren Druckqualität immer einen stempel zu verwenden, der der Größe des
verwendeten Transferpapiers (bzw. der Transferfolie) entspricht. So verhindert, dass es zur Verunreinigung des bedruckten Gegenstandes
kommt. Die Stempel liefern wir als Auftragsanfertigung (1 - 60 cm ).

2

2

Další možnosti, dle přání: laserevé zaměřování, úpravy pro aplikaci na atypické materiály aj.

Other options available upon request:

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten:

laser gauging, modifications for applications on special materials (shaped bottom table), etc.

Lasermessung, Modifikationen, welche das Bedrucken atypischer Materialien ermöglichen (geformter unterer Tisch)
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center of cutting technigue, machine production
Schneidetechnik, auftragsfretingung von Maschinen

Aplikátor transferů pro aplikaci z cívky a ručním posuvem zakládaných obtisků. Jedná se o jednoobslužné zařízení s pneumatickým pohonem, aplikační
hlavy, ručně odvíjenou cívkou s transfery a ovládáním nožním spínačem. Potřebné hodnoty (teplota, čas) lze nastavit na přehledném panelu řídícího systému,
který také zobrazuje toto aktuální nastavení. Vzhledem k použitým kvalitním prvkům jde o vysokozátěžový stroj s minimem nutné údržby. Díky zvláštní konstrukci stroje
je umožněna práce v sedě i ve stoje (nastavitelná výška desky stolu, aplikační hlavy a aplikačního modulu v jednom kroku). K možnostem další výbavy patří laserové zamě-
řování.

An applicator of transfers unwound from a spool with the manual movement of inserted transfers. This is single-operator equipment with the pneumatic drive of the application
head, manually unwound spool with transfers and a foot-controlled switch. Required adjustment values (time and temperature) can be set on a well-arranged control system
panel that also displays current settings. Thanks the quality components used this equipment represents a heavy-duty machine with minimum maintenance required. Its special
load bearing structure allows for machine operation while sitting or standing (the head of the table top, application head and application module is adjusted in one step). Other
optional equipment includes laser gauging.

Eine Transferpresse, bei der das Transferpapier (bzw. die Transferfolie) von einer Spule abgewickelt und manuell verschoben wird. Das Einpersonengerät besitzt einen
pneumatischen Applikationskopf sowie eine manuell abzuwickelnde Transferpapierspule. Die Bedienung erfolgt mittels eines Fußschalters. Die nötigen Werte (Temperatur, Zeit)
kann man an der übersichtlichen Steuertafel einstellen (die aktuelle Einstellung wird anzeigt). Aufgrund der verwendeten hochwertigen Bauteile hält das Gerät hohen
Belastungen stand und muss nur minimal gewartet werden. Die besondere Konstruktion ermöglicht ein Arbeiten im Sitzen oder im Stehen (die Höhen von Tischplatte,
pplikationskopf und Applikationsmodul sind in einem Schritt einstellbar). Zu den weiteren Ausstattungsmöglichkeiten gehört die Lasermessung.

Technická specifikace, technical specifications, Technise daten

CZ EN DE

Rozměry Proportions Maschinenabmessungen 1800x1200x750 mm

Rozměr spodního prac. stolku Proportions of preparation desk Ablagetischabmessungen 300 x 300 mm

Teplota (proměnná) Temperature (dynamic) Temperatur (stellbar) 250 °C max

Rychlost aplikační hlavy R Aufsetzgeschwindigkeit cca. 20 - 30 mm/sec.

Doba lisování (proměnná) Press time (dynamic) 1 -10 sec.

Elektroinstalace El. power Elektr. Anschlu AC 230 V / 50 Hz

Tlakový vzduch Air Luft: max. 6 bar

Maximální přítlak Max. pressure Max. Preßdruck 3530 N (0,5 MPa / sec)

Hmotnost Weight Gewicht 190 Kg

Hlučnost Noise Betriebsgeräusch < 70 dB

Maximální aplikační plocha Max. aplication area Max. bertragungsfl che 110 x 55 mm

ate of head

Preßzeit (stellbar)

ß:

Ü ä

- pro vyšší kvalitu aplikovaných transferů doporučujeme použít vždy aplikační raznici vyrobenou dle rozměrů Vámi používaných
transferů. Rychlá výměna při přechodu mezi více typy používaných obtisků transferů. Bude tím eliminována možnost znečištění potiskova-
ných předmětů. Aplikační raznice dodáváme na zakázku (od 1 až po 60 cm ).

Poznámka:

- Note:

- Bemerkung:

To achieve better quality of applied transfers you should always use an application punch manufactured according to the dimensions
of the transfers operated by you. This will eliminate the possible contamination of printed objects. Application punchs are custom-made.

Wir empfehlen zum Erreichen einer höheren Druckqualität immer einen stempel zu verwenden, der der Größe des
verwendeten Transferpapiers (bzw. der Transferfolie) entspricht. So verhindert, dass es zur Verunreinigung des bedruckten Gegenstandes
kommt. Die Stempel liefern wir als Auftragsanfertigung (1 - 60 cm ).

2

2

Další možnosti, dle přání: laserevé zaměřování, úpravy pro aplikaci na atypické materiály aj.

Other options available upon request:

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten:

laser gauging, modifications for applications on special materials (shaped bottom table), etc.

Lasermessung, Modifikationen, welche das Bedrucken atypischer Materialien ermöglichen (geformter unterer Tisch)
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center of cutting technigue, machine production
Schneidetechnik, auftragsfretingung von Maschinen

Aplikátor transferů pro aplikaci z cívky s automatickým posuvem zakládaných obtisků. Jedná se o jednoobslužné zařízení s pneumatickým pohonem, aplikační
hlavy, automaticky odvíjenou cívkou s transfery a ovládáním nožním spínačem. Potřebné hodnoty (teplota, čas) lze nastavit na přehledném panelu řídícího systému,
který také zobrazuje toto aktuální nastavení. Vzhledem k použitým kvalitním prvkům jde o vysokozátěžový stroj s minimem nutné údržby. Díky zvláštní konstrukci stroje je
umožněna práce v sedě i ve stoje (nastavitelná výška desky stolu, aplikační hlavy a aplikačního modulu v jednom kroku). K možnostem další výbavy patří laserové zaměřování.

An applicator of transfers unwound from a spool with the automatic movement of inserted transfers. This is single-operator equipment with the pneumatic drive of the application head,
automatically unwound spool with transfers and a foot-controlled switch. Required adjustment values (time and temperature) can be set on a well-arranged control system panel that
also displays current settings. Thanks the quality components used this equipment represents a heavy-duty machine with minimummaintenance required. Its special load bearing
structure allows for machine operation while sitting or standing (the head of the table top, application head and application module is adjusted in one step). Other optional equipment
includes laser gauging.

Eine Transferpresse, bei der das Transferpapier (bzw. die Transferfolie) von einer Spule abgewickelt und automatisch verschoben wird. Das Einpersonengerät besitzt einen
pneumatischen Applikationskopf sowie eine Transferpapierspule mit automatischer Abwicklung. Die Bedienung erfolgt mittels eines Fußschalters. Die nötigen Werte (Temperatur, Zeit)
kann man an der übersichtlichen Steuertafel einstellen (die aktuelle Einstellung wird anzeigt). Aufgrund der verwendeten hochwertigen Bauteile hält das Gerät hohen Belastungen stand
und muss nur minimal gewartet werden. Die besondere Konstruktion ermöglicht ein Arbeiten im Sitzen oder im Stehen (die Höhen von Tischplatte, Applikationskopf und
Applikationsmodul sind in einem Schritt einstellbar). Zu den weiteren Ausstattungsmöglichkeiten gehört die Lasermessung.

A
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Technická specifikace, technical specifications, Technise daten

CZ EN DE

Rozměry Proportions Maschinenabmessungen 1850x1200x750 mm

Rozměr spodního prac. stolku Proportions of preparation desk Ablagetischabmessungen 300 x 300 mm

Teplota (proměnná) Temperature (dynamic) Temperatur (stellbar) 250 °C max

Rychlost aplikační hlavy R Aufsetzgeschwindigkeit cca. 20 - 30 mm/sec.

Doba lisování (proměnná) Press time (dynamic) 1 -10 sec.

Elektroinstalace El. power Elektr. Anschlu AC 230 V / 50 Hz

Tlakový vzduch Air Luft: max. 6 bar

Maximální přítlak Max. pressure Max. Preßdruck 3530 N (0,5 MPa / sec)

Hmotnost Weight Gewicht 195 Kg

Hlučnost Noise Betriebsgeräusch < 70 dB

Maximální aplikační plocha Max. aplication area Max. bertragungsfl che 110 x 55 mm

ate of head

Preßzeit (stellbar)

ß:

Ü ä

- pro vyšší kvalitu aplikovaných transferů doporučujeme použít vždy aplikační raznici vyrobenou dle rozměrů Vámi používaných
transferů. Rychlá výměna při přechodu mezi více typy používaných obtisků transferů. Bude tím eliminována možnost znečištění potiskova-
ných předmětů. Aplikační raznice dodáváme na zakázku (od 1 až po 60 cm ).

Poznámka:

- Note:

- Bemerkung:

To achieve better quality of applied transfers you should always use an application punch manufactured according to the dimensions
of the transfers operated by you. This will eliminate the possible contamination of printed objects. Application punchs are custom-made.

Wir empfehlen zum Erreichen einer höheren Druckqualität immer einen stempel zu verwenden, der der Größe des
verwendeten Transferpapiers (bzw. der Transferfolie) entspricht. So verhindert, dass es zur Verunreinigung des bedruckten Gegenstandes
kommt. Die Stempel liefern wir als Auftragsanfertigung (1 - 60 cm ).

2

2

Další možnosti, dle přání: laserevé zaměřování, úpravy pro aplikaci na atypické materiály (např. obuv, hotové automobilové protisluneční clony)

Other options available upon request:

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten:

laser gauging, modifications for applications on special materials (shaped bottom table) (shoes, automobile visors, etc.)

Lasermessung, Modifikationen, welche das Bedrucken atypischer Materialien ermöglichen (geformter unterer Tisch)
( Schuhe, Sonnenblenden für Autos usw)
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Další možnosti, dle přání: Tento stroj je dodáváván již v základním vyhotovení v plné výbavě (vakuové přisávání, autom. řízený pojízdný stolek)

Other options al upon request:

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten:

The basic version of this machine is supplied with all accessories (vacuum hold-down, automatically controlled mobile desk)

Diese Maschine wird bereits in der Grundversion mit der vollen Ausstattung geliefert (Vakuum-Drucktisch, automatische
Steuerung des fahrbaren Tisches).

center of cutting technigue, machine production
Schneidetechnik, auftragsfretingung von Maschinen

Stacionární vysokozátěžový aplikátor transferů pro aplikaci z cívky s automatickým posuvem zakládaných obtisků a přesně nastavitelnou pozicí nanášení
transferu. Jedná se o jednoobslužné zařízení s pneumatickým pohonem aplikační hlavy, automaticky odvíjenou cívkou s transfery a ovládáním pozice vlastní
aplikace pomocí počítače s dotykovou obrazovkou. Vzhledem k použitým kvalitním prvkům jde o vysokozátěžový stroj s minimem nutné údržby. Stroj je vhodný zejména
pro sériové nanášení obtisků. Kvalita tohoto modelu je ověřena dlouhodobým provozem ve výrobě pro automobilový průmysl.

A stationary, heavy-load applicator of transfers unwound from a spool with the automatic movement of inserted transfers and the precisely adjustable position of transfer application.
This is single-operator equipment with the pneumatic drive of the application head, automatically unwound spool with transfers and the position of application controlled by means
of a touch-screen computer. Thanks the quality components used this equipment represents a heavy-duty machine with minimum maintenance required. The equipment is suitable
especially for the serial application of transfers. The quality of this model has been well-tried by many years of operation in production for the automotive industry.

Eine stationäre hochbelastbare Transferpresse mit automatischer Abspulung und Verschiebung des Transferpapiers (bzw. der Transferfolie), welche das genaue Positionieren des
Transferdrucks ermöglicht. Das Einpersonengerät besitzt einen pneumatischen Applikationskopf sowie eine Transferpapierspule mit automatischer Abwicklung. Die Druckposition
wird mittels eines Computers mit Touchscreen reguliert. Aufgrund der verwendeten hochwertigen Bauteile hält das Gerät hohen Belastungen stand und muss nur minimal gewartet
werden. Das Gerät ist vor allem für den Seriendruck geeignet. Die Qualität dieses Models hat sich während des Langzeitbetriebes in der Automobilindustrie gezeigt.

A
u
t
o
m
a
t

C
N
C

Technická specifikace, technical specifications, Technise daten

CZ EN DE

Rozměry Proportions Maschinenabmessungen 1300x900x1300 mm

Rozměr spodního prac. stolku Proportions of preparation desk Ablagetischabmessungen 300 x 300 mm

Teplota (proměnná) Temperature (dynamic) Temperatur (stellbar) 250 °C max

Rychlost aplikační hlavy R Aufsetzgeschwindigkeit cca. 25 mm/sec.

Doba lisování (proměnná) Press time (dynamic) 1 -10 sec.

Elektroinstalace El. power Elektr. Anschlu AC 230 V / 50 Hz

Tlakový vzduch Air Luft: max. 6 bar

Maximální přítlak Max. pressure Max. Preßdruck 3530 N (0,5 MPa / sec)

Hmotnost Weight Gewicht 245 Kg

Hlučnost Noise Betriebsgeräusch < 70 dB

- pro vyšší kvalitu aplikovaných transferů doporučujeme použít vždy aplikační raznici vyrobenou dle rozměrů Vámi používaných
transferů. Rychlá výměna při přechodu mezi více typy používaných obtisků transferů. Bude tím eliminována možnost znečištění potiskova-
ných předmětů. Aplikační raznice dodáváme na zakázku (od 1 až po 60 cm ).

Maximální aplikační plocha Max. aplication area Max. bertragungsfl che 100 x 70 mm

Poznámka:

ate of head

Preßzeit (stellbar)

ß:

Ü ä

Wir empfehlen zum Erreichen einer höheren Druckqualität immer einen stempel zu verwenden, der der Größe des
verwendeten Transferpapiers (bzw. der Transferfolie) entspricht. So verhindert, dass es zur Verunreinigung des bedruckten Gegenstandes
kommt. Die Stempel liefern wir als Auftragsanfertigung (1 - 60 cm ).

- Bemerkung:

- Note: To achieve better quality of applied transfers you should always use an application punch manufactured according to the dimensions
of the transfers operated by you. This will eliminate the possible contamination of printed objects. Application punchs are custom-made.

2

2
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 CENÍK - APLIKÁTORY TRANSFERŮ 
                                     PRICE LIST - TRANSFER APLICATORS                                                         
                                                                          PREISLISTE - TRANSFERPRESSE     
AT MT – malý aplikátor, small aplicator, kleine Transferpresse 
 

CZ EN DE KČ EUR 

Základní provedení AT MT Basic version Grundausführung AT MT 90000 3462 
+ další základní aplikační raznice (dle přání) + next basic application head (upon request) +  weiterer Stempel (auf Kundenwunsch) 3500-5000 135-192 
+ aplikační raznice na reliéfní materiály + Application head for relief materials + ein Stempel für Materialen mit einer gröberen 

   Oberfläche 6500 250 

+ leserové zaměřování + laser gauging + Lasermessung 9000 346 
+ vakuové přisávání s kostrou a stolem + vacuum material hold-down with  

   frame and table 
+ Vakuum-Drucktisch 16000 615 

+ spodní pojízdný aplikační stolek s  aretací + mobile desk with arrestment + fahrbarer arretierbarer Tisch 9700 373 
* ceny bez DPH, dopravy a montáže                                *  prices without VAT , transport and assembly               * Preise ohne Mehrwertsteuer, Transport und Montage 
                  
    
    AT MT                            Aplikační raznice     Aplikační raznice na reliéfní materiály                                    Laserové zaměřování        Vakuové přisávání se stolem       spodní pojízdný aplikační stolek  
                                           Application head      Application head for relief materials                                       Laser gauging                   Vakuum material hold                 mobile desk with arrestment 
                                          Stempel                     ein Stempel für Materialen mit einer gröberen  Oberfläche    Lasermessung                   Vakuum-Drucktisch                 fahrbarer arretierbarer Tisch 
                                                                                                                                        
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 
 
                                                   
                                                          S pneumatickými prvky FESTO            |              with pneumatic components FESTO             |              pneumatische Komponente FESTO          
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AT 1, AT 1 L, AT 2, AT 3  
vysokozátěžové aplikátory transferů, Heavy-duty transfer applicators, Transferpressen für hohe belastungen 
 

CZ EN DE KČ EUR 

Základní provedení AT1 
(ruční, pro kusové obtisky) 

Basic version AT1 
(manual, for piece transfers) 

Grundausführung AT1 
(manuell, für einzelne Drucke) 215000 8269 

Základní provedení AT1L 
(ruční, na lana) 

Basic version AT1L 
(manual, ropes) 

Grundausführung AT1L 
(manuell, für Seile) 230000 8846 

Základní provedení AT2 
( ruční odvíjení z cívky) 

Basic version AT2 
(manual unwinding from spool)  

Grundausführung AT2 
(manuelles Abwickeln der Spule) 245000 9423 

Základní provedení AT3 
(automatické odvíjení z cívky) 

Basic version AT3 
(automatic unwinding from spool)  

Grundausführung AT3 
(automatisches Abwickeln der Spule) 295000 11346 

+ další základní aplikační raznice (dle přání) + next basic application head (upon request) +  weiterer Stempel (auf Kundenwunsch) 3500-5000 135-192 
+ aplikační raznice na reliéfní materiály + application head for relief materials + ein Stempel für Materialen mit einer gröberen 

   Oberfläche 6500 250 

+ posuvný stolek pro AT1L (pro lana) + mobile desk with arrestment (for rope) + fahrbarer arretierbarer Tisch (Seilen) v ceně AT1L at basic v. 
AT1L 

+ leserové zaměřování + laser gauging + Lasermessung 9000 346 
* ceny bez DPH, dopravy a montáže                                *  prices without VAT , transport and assembly               * Preise ohne Mehrwertsteuer, Transport und Montage 
 
  
  
   Základní modul, Basic version, Grundausführung       Základní aplikační raznice     Aplikační raznice na reliéfní materiály                      Laserové zaměřování      Posuvný stolek pro AT1L (pro lana)                                                         
    AT 1           AT 1 L            AT 2               AT 3             Basic application head           Application head for relief materials                          Lasergauging                  Mobile desk with arrestment (for rope) 
                                                                                         Stempel                                   ein Stempel für Materialen mit einer gröberen        Lasermessung                  Fahrbarer arretierbarer Tisch (Seilen)                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
                                                                 
                                                                      S pneumatickými prvky FESTO            |              with pneumatic components FESTO             |              pneumatische Komponente FESTO          
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AT 3 CNC – NC řízený aplikátor transferů, NC controled transfer applicators, NC gesteurteTransferpressen 
 

CZ EN DE KČ EUR 

AT 3 CNC ( plná výbava) AT 3 CNC (full equipment) AT 3 CNC (volle Ausstattung) 598000 23000 
+ další základní aplikační raznice (dle přání) + next basic application head (upon request) + weiterer Stempel (auf Kundenwunsch) 3500-5000 135-192 
+ Aplikační raznice na reliéfní materiály + Application head for relief materials + ein Stempel für Materialen mit einer gröberen 

   Oberfläche 6500 250 
* ceny bez DPH, dopravy a montáže                                *  prices without VAT , transport and assembly               * Preise ohne Mehrwertsteuer, Transport und Montage 
 
                
        
                                                                                                                  
 
                          AT 3 CNC                                                                       Další základní aplikační hlavy                                                            Aplikační raznice na reliéfní materiály 
                                                                                                                 Basic application head                                                                        Application head for relief materials 
                                                                                                                Stempel                                                                                                ein Stempel für Materialen mit einer gröberen         
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