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PRESSING MACHINE 

FOR SLEEVE PLACKETS 
GÖMLEK APARTURA ve BİYE ÜTÜLEME MAKİNESİ 
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E PA 2 Q 3 1 PRESSING MACHINE FOR SLEEVE PLACKETS
GÖMLEK APARTURA ve BİYE ÜTÜLEME MAKİNESİ 
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SPECIFICATIONS 

Presses sleeve plackets, bindings, and 

shirt side seams in desired sizes 

Capable of pressing triangle and square 

labels, plus yoke labels 

Adjustable trace needles speed up and standardize 

production during assembly stage 

Seam allowances can be set as desired 

Oil-free operation system 

Easy to use digital display 

Digital screen provides hourly and daily 

production reports 

Smart-fault notification system enables easy detection 

of machinery malfunctions, trackable using the screen 

Laser attachment provides easy stripe tracing, leading 

to excellent results during pressing of striped fabrics 

Automatic stacking system 

Unique resistances and computerized temperature 

control system provides precise heat adjustment and 

energy savings 

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine 

A number of safety precautions protect the operator 

The machine has a CE certificate 

DIMENSION 950 x 1030 x 1450 mm 
------------------------------------------------

WEIGHT 265 kg 
------------------------------------------------

ELECTRICAL 380V 
------------------------------------------------

7kW POWER 

CAPACllY 360 pair/hr 

COMPRESSED AIR 6 bar 

AIR CONSUMPTION 47 nl/min 

İstenilen ebatlarda apartura, biye ve gömlek yan 
kapamalarında kullanılan farklı ölçülerdeki parçaları ütüler 

Kalıpları değiştirilerek üçgen, kare ve roba etiket 
katlamalarını yapar 

Ayarlanabilir dikiş izi iğneleri sayesinde montaj aşamasında 
üretiminize hız ve standart kazandırır 

İstenilen ölçüde dikiş payları ayarlanabilir 

Yağsız çalışma sistemi 

Dijital ekran sayesinde kolay kullanım 

Ekrandan saatlik ve günlük üretim raporu alınabilir 

Akıllı arıza bulucu sistemi sayesinde makinedeki oluşan 
arızalar ekran üzerinden tespit edilir 

Lazer ile çizgi takibi yapılarak çizgili kumaşların 
ütülenmesinde mükemmel sonuç alınır 

Otomatik istifleme sistemine sahiptir 

Kullanılan özel üretim rezistanslar ve bilgisayarlı ısı kontrol 
sistemi sayesinde hassas ısı ayarı ve enerji tasarrufu sağlar 

Makine PLC kontrollüdür 

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin 
üzerinde alınmıştır 

Makine CE sertifikasına sahiptir 




