
TCC SMART Automatický tepelný lis na čepice 

TCC SMART cap 
------------------------------------------------ 

Tepelný lis výroby ze stáje designové značky    ¨Secabo¨      otevírá inovativní způsob výroby čepic 

s futuristickými prvky ovládání. Nově také se speciálními funkcemi, díky kterým jeho obsluha již nikdy

nebude mít problém s vhodým nastavením pro optimální přenos potisku.

   ¨Snadněji a zábavněji 

 ...snad již výroba ani není možná...¨ 

Vhodný pro výrobu: 

BASEBALL CAP, rovných SNAPBACK CAP, stejně jako klasických TRUCK CAP, ale i KLOBOUKŮ včetně klasických 

ZIMNÍCH ČEPIC a také VŠECH VÝROBKŮ OBDOBNÝCH tvarů 

 Technologiemi jako např.: 
FLEX či FLOCK fólie, SUBLImační potisk, FOREVER transfer, LED a LASER fólie, INKOUSTOVÉ fólie a jiné 



TCC SMART Automatický tepelný lis na čepice 

Regulátor teploty je zde s tepelným čidlem v samotném lisu TCC SMART osazen rozhraním určeným pro 

vzájemnou komunikaci a ovládání. Díky jeho bezplatné aplikaci  - Secabo SMART Transfer  app -  kterou 

naleznete volně ke stažení do vašich zařízení   umožňňuje obsluze či majiteli  - řízení  potisku s přístupem -    

ke komplexní databázi funkcí tohoto lisu.  

Pro uživatele to znamená: 

- jednoduše zadáte typ potiskované tkaniny a přenosový materiál z nabídky a
lis za vás nastaví vhodné parametry teploty, času a tlaku.

- Další funkce, jako je výpočet doby ohřevu včetně výstražných funkcí pak činí

z vaší aplikace cennou pomůcku pro všechny běžné procesy přenosu za tepla.

Přítlak nového lisu Secabo TCC SMART nastavujete pomocí manuálně ovládaného kola na spodní straně lisu. 

Umístěno je u snadno vyměnitelných základních ´´manžet´´. Výměnné pracovní velikosti tzv. ¨kopyt¨ je pro 

každého profesionála naprosto nezbytné pro výrobu bez deformací potiskovaného předmětu.  K tomu také 

napomáhá pevná svorka ze spodu tepelného lisu, která vám vypne čepici a vyrovná tak její povrch. Zajistí také 

pracovní proces bez jakéhokoli nežádoucího pohybu čepice a tím i jistotu přesnosti umístění vašeho potisku 

bez defektů.  Automatické otevírání lisu TCC SMART má dále z výroby i širší úhel otevření a nabídne tak lepší 

pracovní prostor pro jeho obsluhu. Také se zde nabízí tlačítko pro ovládání ručního otevírání, ještě před 

vypršením nastaveného režimu jako bezpečnostní prvek, ale také i jako prvek zrychlení práce bez násobného 

nastavování změn času dalších kroků. Tento lis je vhodný pro profesionální aplikace většiny běžných procesů 

většiny druhů transferu. 
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Technické parametry : 

Rozměry zavřeného lisu 24 cm x 71 cm x 53 cm 

Rozměry otevřeného lisu 24 cm x 59 cm x 53 cm 

Rozměry pracovního prostoru 15cm x 8cm 

Maximální teplota 220 °C 

Maximální čas   999 sec. 

Maximální úhel otevření 35 ° 

Napájení lisu  230V  / 50Hz - 60Hz, 1.0kW 

Prostředí k provozu +5°C  - +35°C / 30% - 70% vlhkost

Hmotnost obsahu balení 20,00 kg 

Hmotnost balení 22,00 kg 

Výrobní značka Secabo 
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