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COLLAR FORMING PRESS 

WITH TURNING & TRIMMING 
KESME ÇEVİRMELİ YAKA FORM MAKİNESİ 
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SPECIFICATIONS 

Collar turning and trimming is assembled on the machine 

Special cylinder structure centers the 
pressure needle and follow-up mirror 

Gentle follow-up mirror prevents the deformation 
of the fabric 

Waste fabric on the knives cleaned automatically by air 

High-strength, long-lasting, special alloy blades 

New pressing system forms shirt and blouse 
collars flawlessly 

Automatic mould carrier provides perfect and standardized 
pressing for collar points 

Adjustable digital temperature control ensures 
perfect adaptation to all types of fabrics for 

excellent pressing quality 

Adjustable pressing settings ensure perfect results on 
sensitive fabrics 

Easy toggle switch for single and dual pressing 

Separate adjustable pressing time control for 
single and double pressing 

Easy and quick mould changing system 

Optional digital display and optional collar holder system 

PLC (Programmable Logic Control) controlled machine 

A number of safety precautions protect the operator 

The machine has a CE certificate 

DIMENSION 

WEIGHT 

ELECTRICAL 

980 x 1290 x 1150 mm 

POWER 

CAPACllY 

COMPRESSED AIR 

AIR CONSUMPTION 

160 kg 

220V 

1.5 kW 

200 pcs/hr 

6 bar 

52 nl/min 

Yaka kesme çevirme makinesi makinenin üzerine adapte edilmiştir 

Baskı iğnesi ile karşılama aynasının merkezlenmesini sağlayan özel 
silindir dizaynı 

Kumaşlara hiçbir şekilde zarar vermeyen karşılama aynası 

Bıçakların üzerinde biriken kesilmiş kumaşlar hava ile otomatik olarak 
temizlenir 

Yüksek dayanımlı uzun ömürlü özel alaşımlı bıçaklar 

Yeni baskı sistemi sayesinde gömlek ve bluz yakalarına kusursuz bir 
şekilde form verir 

Otomatik kalıp sürücüsü sayesinde yaka uçlarının kusursuz ve 
standart ütülenmesini sağlar 

Ayarlanabilir dijital sıcaklık kontrolü sayesinde her türlü kumaşa 

mükemmel adaptasyon sağlayarak kusursuz ütüleme kalitesi elde 
edilir 

Ayarlanabilir baskı ayarı sayesinde hassas kumaşlarda mükemmel 
sonuç alınır 

Tek ve çift baskı olarak kullanılabilmeyi sağlayan kolay geçiş anahtarı 

Tek ve çift baskı için ayrı ayrı ayarlanabilen presleme zamanı kontrolü 

Kolay ve çabuk kalıp değiştirme sistemi 

Opsiyonel dijital ekran ve opsiyonel yaka tutucu sistemi 

Makine PLC kontrollüdür 

Operatör açısından her türlü güvenlik önlemi makinenin üzerinde 
alınmıştır 

Makine CE sertifikasına sahiptir 




