
Eigenschappen • Grote platen: 40 X 50 cm • Automatische swing • Vijf programmeerbare instellingen • Eenvoudige bediening

Heat seal pers NL-30:
De handbediende heat seal machine NL-30 van Thermopatch  
is zeer gebruiksvriendelijk. U plaatst uw embleem of transfer  
op de onderplaat, waarna de machine zich automatisch opent  
en wegdraait als het sealen gereed is. Wij leveren de NL-30 
standaard met een plaat van 40 X 50 cm. Dit formaat is geschikt 
voor de meeste seal-werkzaamheden. Andere maten en acces- 
soires zijn beschikbaar en online te bestellen.

Elektronica
Om u steeds de hoogste kwaliteit label te garanderen, heeft 
de NL-30 meerdere voorgeprogrammeerde instellingen.  
Dit maakt de bediening van de NL-30 niet alleen eenvoudig,  
het werken verloopt snel en efficiënt.  U switcht gemakkelijk  
tussen de vijf verschillende programma’s voor een optimaal  
resultaat. Daarbij beschikt de NL-30 over een teller, zodat u  
altijd ziet hoeveel stuks zijn verwerkt.

Accessoires en onderplaten
Voor de NL-30 biedt Thermopatch vier verschillende onder- 
platen:

U kunt deze platen altijd zonder gereedschap verwisselen. 
De NL-30 is ook te gebruiken in combinatie met de speciaal  
daarvoor ontworpen productietafel of zelfs een laser pointer. 

Meer informatie?
Benieuwd naar de mogelijkheden van de NL-30 of wilt u meer  
informatie over onze producten? Neem dan contact op met  
Thermopatch Nederland: +31 (0)36 549 11 33 
verkoop@thermopatch.nl

Thermopatch - sinds 1934
Goede bedrijfskleding, voorzien van een bedrijfsnaam of logo,  
vormt een belangrijk onderdeel van uw corporate identity.  
Een herkenbaar logo straalt kwaliteit uit richting uw klanten  
en geeft vertrouwen. Thermopatch beschikt over een uitge- 
breide collectie textielidentificatiesystemen om ook uw bedrijfs- 
kleding te voorzien van hoogwaardige labels.

NL-30: HANDBEDIENDE PERSMACHINE MET  
AUTOMATISCHE SWING
Zeer gebruiksvriendelijk seal-apparaat dat in korte tijd uw  
embleem of transfer met bedrijfslogo bevestigt op alle soorten 
textiel.

NL-30 
It Swings...

12 x 8 cm 15 x 15 cm

12 x 45 cm 25 x 30 cm
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