
Thông số kĩ thuật

Vùng phun tối đa     40 x 60 cm

Phương thức phun     Các vòi phun di chuyển phía trên bàn

Độ dài của bàn     80 cm

Số vòi phun     4 vòi

Kích thước     Dài 90 x Rộng 72 x Cao 48 cm

Kích thước trong thùng vận chuyển   Dài 95 x Rộng 80 x Cao 61 cm

Cân nặng      68 kg 

Cân nặng trong thùng vận chuyển   86 kg

Nguồn điện      220 /230 hoặc 110 /120 VAC (chuyển mạch tự động) 

Công suất      150 W

Áp suất phun (chất phủ)     Tối đa 7 bar

Giao diện      5 ngôn ngữ: Đức, Anh, Pháp, Ý, Ba Lan
      đơn vị đo: cm hoặc inch

Các sản phẩm kèm theo    Vòi phun, đầu lọc, dụng cụ vệ sinh sóng siêu âm

Đặc tính lớp vỏ     Phủ bột kẽm

1. Đầu phun bằng kim loại/ Stainless steel spare nozzle    803427
2. Đầu phun bằng đồng/ Brass spare nozzle        803426
3. Đầu phun góc rộng / extra wide hole 803463
4. Đầu phun góc rộng bằng đồng / extra wide hole      803380
5. Bàn đỡ cho PRETREATmaker III/ PRETREATmaker III table 803424
6. Bàn xoay cho PRETREATmaker III / PRETREATmaker III rotary table      806085
7. Cân điện tử/ Scale      807051
8. Bộ thiết bị quét mã vạch / Scanner modul incl. interface     807059
9. Ống dẫn/ Tube switch for precoating pump      807049
10. Dung dịch vệ sinh đầu phun PRETREATcleaner / PRETREATcleaner (nozzle)    807068
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Spraying area      40 x 60 cm

Spraying method     Nozzles are moving over the table (inside)

Table length     80 cm

Nozzles      4 pieces

Dimensions     L 90 x W 72 x H 48 cm

Dimensions  (transport)     L 95 x W 80 x H 61 cm

Weight      68 kg 

Weight (transport)     86 kg

Connection     220/230 or 110/120 VAC (automatic switch) 

Consumption     150 W

Operating pressure (precoating)    Max. 7 bar

Menu      5 languages: German, English, French, Italian, Polish
      measure: „cm“ or „inch“

Included in delivery     Replacement nozzle, replacement �lter and ultrasound cleaner

Additional characteristics    Zinc- and powder-coated housing
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GIẢI PHÁP CAO CẤP CHO CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ CHẤT PHỦ
TRONG IN PHUN TRỰC TIẾP LÊN VẢI 
THE HIGH-END SOLUTION FOR THE PRETREATMENT

OF DIRECT TO GARMENT PRINTING TEXTILES
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PRETREATmaker IV là chiếc máy phun chất phủ
cao cấp hỗ trợ cho in phun trực tiêp lên vải.
Với những cải tiến so với thế hệ trước, giờ đây ta có 
thể xử lý bề mặt vải tốt hơn và chính xác hơn.
Nhờ giao diện mở* và hệ thống thiết bị quét mã vạch, 
chiếc máy dễ dàng được tích hợp vào dây chuyền 
sản xuất đã có sẳn. Ngoài ra còn có bàn cân* hỗ trợ 
kiểm soát chính xác lượng dung dịch phủ được phun 
lên vải.

Các đầu lọc và tính năng vệ sinh tự động giúp duy trì
chiếc máy ở trạng thái sẵn sàng phun dung dịch phủ
mà không gặp tình trạng tắc nghẽn. 

The Schulze PRETREATmaker IV is a high-end pre-
treatment machine for direct to garment printing. 
With its improvements compared to the PRETREAT-
maker III it is now possible to pretreat textiles even 
better and more precise. Thanks to its open interface*
and barcode-system the machine can now easily be 
integrated into an existing production system. With 
the available control scale* it is very easy to control 
the amount of applied precoating.

Additional �lters and automated cleaning functions 
help to maintain a steady precoating �ux without 
nozzle failures. 

* tùy chọn. * optional
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ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC.
ONE STEP AHEAD.

PHUN CHẤT PHỦ CHƯA TỪNG DỄ NHƯ THẾ NÀY. 
IT HAS NEVER BEEN SO EASY.

• Smooth and accurate spray patterns
   High-quality nozzles.

• Easy to handle - easy to clean
    Due to the draining gutter the cleaning process can be initiated 
   with one touch only. The spraying nozzles can be removed 
    without tools for proper ultrasound cleaning.

• 100% spray and mist containment
   Closed chamber when precoating liquid is applied.

• Consistent, reliable printing results
   All textiles of the same batch are coated under the same 
   conditions. This is the basis for consistent printing results.

• Cost e�ective
   The amount of precoating liquid is controlled automatically - 
   savings in precoating liquid consumption.

• Changeable nozzles size
   For individual �uids from all manufacturers.

• Bề mặt phun mượt mà và chính xác trên từng khu vực
   Vòi phun chất lượng cao.

• Chất lượng in có độ ổn định cao
   Tất cả bề mặt vải cùng một lô hàng sẽ được phun một 
   lượng dung dịch phủ giống hệt nhau. Đây là nền tảng cho 
   chất lượng in ấn ổn định.

• Dễ sử dụng và vệ sinh
   Nhờ máng thoát nước dốc, quá trình  vệ sinh thật đơn giản chỉ 
   với một nút bấm. Các vòi phun có thể được tháo ra dễ dàng 
   để cho vào dụng cụ vệ sinh sóng siêu âm.

• Phun bụi chất phủ nhuyễn
   Buồng xử lý được đóng kín khi phun chất phủ.

• Hiệu quả chi phí
   Lượng dung dịch phủ được kiểm soát tự động, giúp kiểm 
   soát và tiết kiệm mức tiêu thụ dung dịch.

• Các vòi phun có thể thay đổi kích thước
   Phù hợp cho từng loại dung dịch phủ từ các hãng khác nhau.

• Tính năng ghi nhớ 
   Khả năng ghi nhớ 5 tinh chỉnh khác nhau.

• Memory function
   Possible of saving 5 individual settings.

• Thiết kế hiện đại
  Modern design

• Động cơ bước chuẩn công nghiệp
   Industrial step motor

• Ngăn kéo chắc chắn
   Ergonomic drawer

• Cho phép dùng hai dung dịch phủ khác nhau cùng lúc 
  Use two di�erent pretreatment liquids
  at the same time

• Tính năng vệ sinh tự động
   Automated cleaning processes

• Bộ lọc nội tuyến
   In-Line �lter

• Giao diện mở (tích hợp quét mã vạch)
  Open interface (barcode)

• Đo được ngay lượng chất phủ phun ra bằng cân
  Measure spray amount in real-time with scale

• Bể nước thải
  Waste water tank pedestal

• Thay đổi lượng dung dịch phun qua điều chỉnh tốc độ
  Regulation of spray amount via speed setting

• Chuyển đổi nhanh giữa các chất phủ khác nhau
   Fast switch option to change between
  pretreatment liquids

• Cải thiện độ bền của các bộ phận chuyển động
  Improved running characteristics of the carriage

• Thân thiện cho người dùng 
  Super-user function

• Bảo vệ đường ray của ngăn kéo khỏi chất phủ
  Improved slide rails with splash guard

• Mạch điều khiển hiệu năng cao
  High-performance mainboard


