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Onze nieuwe transferpersen met het verwarmingselement in 
het silicone membraam (luchtkussen) brengen je totaal nieuwe 
mogelijkheden als het gaat om het transfereren van bedrukkin-
gen. Lager energieverbruik! 4 zone’s. Een netwerk aansluiting 
zodat software altijd opnieuw kan worden geüpload. Een 7 inch 
“tiptoets scherm” met 4 verschillende voor te programmeren 
persinstellingen en met separate pre-presstoets. Een netwerk 
aansluiting is aanwezig zodat software altijd opnieuw kan 
worden geüpload.

Alle goede dingen komen van boven! Met slechts 0,6 bar!
Het flexibele verwarmingselement is gemaakt van een speciaal
soort silicone. Het opblaasbare membraam wordt gevuld met 
lucht om oneffenheden zoals buttons, knopen, ritsen en naden, 
tijdens het bedrukken te egaliseren. Vergeet accessoires als 
teflon kussen, rubbermatten of kleinere bedrukkingsplaten, om 
de stof, naden en ritsen te beschermen. In de meeste gevallen 
zal je ze niet meer nodig hebben!

Elk van deze zones kunnen afzonderlijk geactiveerd worden met
een tiptoets. Deze efficiënte technologie behoedt en beschermt
fijne en gevoelige stoffen. U heeft de keuze! Activeer alleen de
zone voor kleine borstlogo’s of alle zones voor grote transfers 
voor op shirts\sweaters\enz. met gepersonaliseerde namen; 
nummers en logo’s.

Het verwarmingselement van de transferpers is in minder dan 3
minuten operationeel! Daarom is de transferpers perfect ge-
schikt voor snelle producties! Ook als je de instellingen tussen-
tijds bij een opdracht wilt wisselen dan kan je een andere zone 
in- of uitschakelen. Die zones kan je na een zeer korte tijd al 
gebruiken.     

De transferpers modellen Air Precious Single (APS) en Air Precious Double (APD) zijn zeer innovatief!

• Het opblaasbare verwarmingselement heeft 4 separaat bedienbare verwarmingszones!
• Laag energieverbruik!
• Instellingen via een tiptoetsscherm!
• Een pre-presstoets!
• Geen drukvlak meer na het persen!
• Dubbele bedrukkingstafel later te monteren op een model met een enkele tafel!

DURF HET VERSCHIL TE MAKEN met Airprecious
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EEN KORTE ANALYSE

Onze nieuwe transferpersen met het silicone membraam brengen totaal nieuwe mogelijkheden 
bij transferbedrukkingen.
Als ervaren gebruiker zie je wellicht direct het grote verschil en de gebruiksmogelijkheden ten 
opzichte van de oude techniek van een transferpers met een aluminium verwarmingselement. 

MULTIZONE VERWARMINGS ELEMENT economisch
Als potentiële klanten onze transferpersen voor de eerste keer in werking zien dan wordt vaak 
dezelfde vraag gesteld: “Leuk idee, maar wat gebeurt er als het membraam defect raakt?“ Het 
slechte nieuws eerst: Het membraam zal een keer defect raken, dat is zeker. Het flexibele in het 
silicone materiaal zal een keer uitgeput raken. Daarom vermelden we dat dit kosten van het 
vervangen van het membraam met zich meebrengt. Het membraam kan echter met het “quick-
change system” worden vervangen. Het “quick-change system” omvat een aantal simpele 
stappen betreffende te verrichten handelingen. Het membraam kan naar je worden toegezonden 
zodat de productie weer snel opgang kan komen. Wij garanderen een werking van 10.000 pers 
uitvoeringen voor het eerste membraam. Als we naar de gemiddelde duur van de werking van 
het membraam en de kosten van vervanging calculeren dan komen de kosten van vervanging 
ongeveer uit op 0,04 per persing uit.

TIJD | HANDLING time is money
Werken met onze transferpersen garandeert een hoog niveau van effectiviteit en gebruiksgemak. 
Dankzij onze nieuwste verwarmingstechnologie kan je direct over knopen, ritsen en naden heen 
persen zonder dat deze beschadigd raken. In de meeste gevallen heb je geen extra onderdelen 
nodig zoals kleinere bedrukkingsplaten en afdekmaterialen om logo’s aan te brengen. Het is een 
feit, dat je de meeste stoffen direct op de bodemplaat kan neerleggen om te bedrukken. Dit zal 
je niet alleen veel tijd schelen, maar geeft je ook een beter zicht op de locatie van de logo’s. Met 
name kleine logo’s kunnen zo beter worden gepositioneerd. Om een idee te geven van de te be-
sparen kosten. Laten we uitgaan van een besparing van 20 tot 30 seconden per keer per persing. 
Als je dat in geld wil omrekenen dan scheelt dat ongeveer 0,08 euro per persing (gerekend met 
een uurloon van 10,00 euro per uur).

ENERGY-EFFICIENT denk groen
Onze transferpersen zijn operationeel in minder dan 3 minuten.
De meeste conventionele transferpersen met een standaard plaat met een afmeting van 350 mm 
tot 450 mm of 450 mm tot 500 mm hebben een energieconsumptie tussen 2.000 en 2.500 Watt 
per uur. Onze modellen “Air Precious Single (APS)” and “Air Precious Double (APD)” hebben een 
energieconsumptie tussen de 350 en 1.600 Watt per uur. De energieconsumptie hangt af van 
het aantal zones dat je gebruikt. Als je alleen de zone voor een borstlogo gebruikt dan heb je een 
significant lagere energieconsumptie (~ 350 Watt). Op de lange termijn zal onze nieuwe verwar-
mingstechnologie een groot voordeel blijken voor het milieu en aanzienlijk minder kosten met 
zich mee brengen.

SUPERIEURE KWALITEIT heat up your business
Als ondernemer probeer je altijd processen te structureren en de kosten te managen:
Hoeveel tijd en geld ben je kwijt per transferdruk of hoeveel bespaar ik? Welke kosten moet ik 
incalculeren? We kunnen een goed inzicht geven door antwoord te geven op de meest gestelde 
vragen. Natuurlijk gaan we daarbij uit van normaal gebruik en de gemiddelde levensduur van 
onderdelen. De belangrijkste vraag is echter welke kwaliteit je wilt nastreven voor jouw klanten. 
De drukvlakken op textiel zijn nu niet meer zichtbaar!
Wat is dat waard?
Onze transferpersen zijn ontworpen om ook op moeilijk te bedrukken textiel een transferbedruk-
king te plaatsen. Naden, ritsen en knopen; het maakt niet uit. Het textiel wordt blootgesteld aan 
minimale druk en hitte tijdens het proces. Overtuig kwaliteit bewuste klanten met het hoogste 
niveau van textieldruk als het om tranfersbedrukkingen gaat. Kleine dingen maken vaak het 
grootste verschil!

Transfereren met 3,5 bar is uit de tijd. Wij doen het met max 0,6 bar!
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TECHNISCHE DATA

Air Precious Single (APS) enkele bedrukkingstafel
De “Air Precious Single (APS)” is een semi-automatische klem-pers met een innovatieve multizone
verwarmingselement met een enkele bedrukkingstafel. Door de verlengbare en vrijstaande be-
drukkingstafel is het perfect geschikt voor verschillende textiel of kledingstukken. Niet alleen voor 
sportkleding; t-shirts, sweaters en bedrijfskleding; maar ook voor moeilijk te bedrukken textiel. Na 
het instellen met behulp van het “tiptoetsscherm” en het neerleggen van het textiel op de juiste 
plaats start je het proces door eenvoudig de bodemplaat terug te duwen. De “Air Precious Single 
(APS)” sluit automatisch de klep en het membraam met verwarmingselement vult zich met lucht 
voor een perfecte persing van de transfer op het textiel. Na de ingestelde perstijd opent de pers 
zich automatisch en kan het textiel worden verwijderd.

SEMI AUTOMATISCHE KLEM PERS WAARBIJ DE
BEDRUKKINGSTAFEL NAAR VOREN KOMT

FORMAAT: ~ 350 TOT 450MM
TEMPERATUUR: 50 TOT MAX 180°C

DRUK VERWARMINGSELEMENT MET MEMBRAAM:
0,2 TOT MAX. 0,6BAR TIMER: 0 TOT 999 SEC

AFMETINGEN IN MM: L 920 X W 500 X H 650
ELEKTRISCHE GEGEVENS: 230 V | 50HZ | ~ 1.600 WATT
(BIJ VOLLEDIG GEBRUIK VAN ALLE ZONES TEGELIJK)

GEWICHT: ~ 55KG

Air Precious Double (APD) model “Air Precious Double (APD)” met twee bedrukkingstafels
Onze “Air Precious Double (APD)” is een semi-automatische klem-pers met een dubbele bedrukkingstafel. De 
behuizing en inwendige techniek van de machine is gelijk aan het model “Air Precious Single (APS)”, maar 
in plaats van een naar voren komende bedrukkingstafel heeft dit model twee zijdelings van elkaar geplaatste 
bedrukkingstafels die naar links of rechts bewogen kunnen worden.Dat maakt de “Air Precious Double 
(APD)” geschikt voor een hogere productiesnelheid! Na het instellen met behulp van het “tiptoetsscherm” en 
het neerleggen van het textiel op de eerste bedrukkingstafel start je het proces door eenvoudig de bedruk-
kingstafel zijwaarts te duwen. De pers sluit zich en het textiel op de eerste bedrukkingstafel wordt geperst. 
Ondertussen leg je textiel op de tweede bedrukkingstafel; na automatische opening van de pers bij de eerste 
bedrukkingstafel schuif je de plaat zijwaarts om de tweede bedrukkingstafel onder het verwarmingselement 
te brengen. Na het bereiken van de uiterste stand sluit de klep zich weer automatisch. Vervolgens neem je het 
textiel van de eerste bedrukkingstafel en daarop positioneer je nieuw te bedrukken textiel.

AFMETINGEN IN MM: L 920 X W 1120 X H 650

GEWICHT: ~ 70KG

Alle andere technische gegevens zijn gelijk aan die 
van het model “Air Precious Single (APS)”!

VAN EEN ENKELE TAFEL NAAR TWEE TAFELS PER MACHINE
Ieder model met een enkele tafel (model Air Precious Single (APS) kan worden
omgebouwd naar een model met een dubbele tafel (Air Precious Double (APD).
Uiteraard is van een dubbele naar een enkele tafel ook mogelijk.
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TIPTOETS BEDIENINGSPANEEL

MAKKELIJK te bedienen
De software is gemakkelijk te bedienen via het 
“tiptoets” bedieningspaneel. Het instellen van 
elke zone gaat via een tiptoets. Het aantal zo-
nes, graden en bedrukkingstijd is via vier voor-
instellingen te programmeren. Daarnaast is de 
toets voor een “Pre-press” apart bedienbaar.

UPDATE SOFTWARE en/of check sensoren
Via de toets “8bar” kan een menu bereikt worden, 
waarmee de drukpers via internet verbonden kan wor-
den met de server van 8barsystems. Zo kunnen inge-
bouwde sensoren worden afgelezen. Wel zo makkelijk 
als er toch onverhoopt iets niet werkt of een update 
moet worden verricht van de software. Zo kan er dus 
ook worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelin-
gen, zoals het vernieuwen van onderdelen, waarbij 
een update van de software noodzakelijk is.

GARANTIE 1 jaar
De machine wordt geleverd met 1 jaar garantie op de software en de mechanische en elektrische onderdelen, indien deze gebruikt 
worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze machine is gemaakt. Indien de machine op een andere wijze wordt 
gebruikt geldt geen garantie. Op deze garantie geldt een uitzondering voor het flexibele opblaasbare verwarmingselement wat is ge-
maakt van een speciaal soort silicone. Dit onderdeel is onderhevig aan slijtage ten gevolge van het gebruik en zal uiteindelijk defect 
raken. Een vervanging zal noodzakelijk zijn. De garantie op dit initieel meegeleverde onderdeel bedraagt maximaal 1 jaar of met een 
maximum aantal persingen van 10.000 stuks. Binnen dat jaar geldt op basis van het aantal verrichtte persingen een tegemoetko-
ming in de kosten voor de aanschaf van een nieuw verwarmingselement. Zie bijgaande tabel.

Bij het verplaatsen van de machine dienen de verbindingen van het verwarmingselement met de behuizing voorzichtig gede-
monteerd te worden. Bovendien dient bij vervoer het bovenste gedeelte van de klem-pers ontkoppeld te zijn en separaat verpakt 
vervoerd te worden om beschadiging van het verwarmingselement te voorkomen. Indien op een onjuiste wijze vervoerd dan vervalt 
de garantie.

Aantal persingen in 1e jaar Aantal in % van die 10.000 persingen Prijs excl. BTW nieuw verwarmingselement

0 - 2.500 0 0

2.500 - 5.000 25 160,00

5.000 - 7.500 50 315,00

7.500 - 10.000 75 475,00

10.000 en meer 100 630,00

Elk volgend membraan 630,00
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AAN PRIJS, DRUK EN/OF SPELLINGFOUTEN IN DEZE UITGAVE KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.  
MAEGIS B.V. BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM PRIJZEN EN/OF SPECIFICATIES VAN AL HAAR PRODUCTEN 
ZONDER VOOR AANKONDIGING TE WIJZIGEN EN OF UIT HAAR GAMMA TE VERWIJDEREN. KOPIËREN VAN 
PRODUCTEN INCLUSIEF DEZE PUBLICATIE IS ZONDER VOORAF VERLEENDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NIET 
TOEGESTAAN IN WELKE VORM DAN OOK.


