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GET IN TOUCH /  BİZE ULAŞIN 

DESCRIPTION / AÇIKLAMALAR

EASY USE AND HANDLING              STANDART QUALITY FAST AND CLEAN

LuCk pS 600
DIRECT TO GARMENT PRINTER
DRYER
T-SHIRT FIKSE MAKINESI
Luck PS600 fixing unit, which is developed
for companies that make t-shirt printing 
design and printed t-shirt production,
can offer high printing fixing quality obtained
from professional conveyor fixing units in
much smaller areas.
Luck PS 600 Developed for correct fixation Luck PS 600 Developed for correct fixation 
for exelent colors and high washability with 
low energy consumption for your direc to 
garment printing bussines. Designed by 
using special similation programs the PS600
 provides homogeneous and laminer hot 
continuous dryed air flow inside of the
 double cabine. Double cabine ensure  double cabine. Double cabine ensure 
successful heating isolation for mahine
 enviroment and seperate drawer magnetic 
sensors provides easy of use for operators.

T-shirt baskı tasarımı ve baskılı t-shirt üretimi yapan firmalar için geliștirilen Luck PS600 fikse ünitesi yüksek kapasiteli konveyor
fikse ünitelerinden alınan yüksek baskı fikse kalitesini çok daha küçük alanlarda gerçekleștirmek için tasarlanmıștır.
Su bazlı pigment boyaların kullanıldığı dijital inkjet baskılardaki ( Direct To Garment Printing )
taze , kuru ve sıcak hava gereksinimini yerine getirirken özel üretim fan ve izolasyon sistemi ile dijital baskı makineleri ile aynı
ortamda ortam ısısını arttırmadan çalıșabilir.  

T-shirt baskı tasarımı ve baskılı t-shirt üretimi yapan firmalar için geliștirilen 
Luck PS600 fikse ünitesi yüksek kapasiteli konveyorfikse ünitelerinden alınan 
yüksek baskı fikse kalitesini çok daha küçük alanlarda gerçekleștirmek için 
tasarlanmıștır. 

• Color Touch Screen User Display / Dokunmatik Kullanıcı Ekranı
• Precision temp control by PLC / Hassat ısı kontrolü
• Magnetic drawer sensors / Manyetik çekmece sensörleri
• Special High temperature resistant drawer rails / Özel Üretim ısı Dayanımlı Çekmece Rayları
• 5 Wide dryer drawers / Geniș sıcak çekmece hacmi
• Low energy consumption by monophase power supply / Düșük enerji tüketimi
•• Quite and vibration-free body design / Sessiz ve Titreșimsiz Çalıșma
• Long life heating elements / Çok uzun rezistans ömrü
• Easy changable resistans sistem / Kolay değiștirilebilir parçalar ile kısa servis süreleri


