
EEN HIGH-END LIJN VAN HITTEPERSEN, 
GESCHIKT VOOR DIVERSE SOORTEN TEXTIEL 
TRANSFERS OM DE PRODUCTEN TE MAKEN 

DIE U WENST.

PRESS-X PRO



Press-X Pro hittepersen zijn ontworpen om een ontwerp of afbeelding te drukken op 
een substraat, zoals een T-shirt, pet, mok, etc. 

Met de toepassing van warmte en druk bij een vooraf ingestelde periode, blijven de 
bedrukte items lang mooi.

De serie bestaat uit verschillende modellen, elk geschikt voor verschillende doeleinden.  

HIGH-END HITTEPERSEN■

WERKING■

Stap 1: Stel de transferpers in
Stel de juiste tijd, temperatuur en eventueel de druk in op de transferpers.

Stap 2: Plaats de stof en het ontwerp.
Plaats de te bedrukken stof op de plaat van de transferpers. Leg vervolgens het ontwerp op de stof. Dek alles af met 
een beschermende folie, tefl on cover sheet, zodat de pers niet beschadigd. Tip: Pers het te bedrukken product altijd 
eerst even voor om de stof helemaal vlak te strijken.

Stap 3: Persen maar!
Als alles netjes recht ligt en de machine goed ingesteld is, kun je gaan persen! Druk de pers helemaal naar beneden 
en wacht een aantal seconden tot de transfer voltooid is.

Stap 4: Napersen en klaar
Verwijder indien aanwezig de achterkant van de folie en pers nogmaals kort na om de transfer permanent aan het 
textiel te hechten. Je bedrukking is nu helemaal klaar! Tip: Plaats tefl on folie of een stoffen doek over het ontwerp bij 
het nadrukken om de pers schoon te houden en de kleuren te behouden.

Press-X Pro hittepersen worden geproduceerd door een ISO9001-
gekwalifi ceerd team. Er worden UL / CE-gecertifi ceerde onderdelen en 
geavanceerde matrijzen gebruikt waardoor de persen elektronisch en 
mechanisch stabiel zijn en steeds voor heattransfers zorgen die van uitstekende 
kwaliteit zijn.



MODELLEN■
PRESS-X PRO MANUAL CLAMSHELL PRESS
De Press-X Pro Manual Clamshell Press 
is een hoogkwalitatieve transferpers 
van 40 bij 50 cm van het clam-type. 
Deze pers is voorzien van een auto-
open functie en beschikt over een 
uitschuifbare bodem met threadable 
functie. Een op en top robuuste pers 
geschikt voor intensief gebruik tegen 
een zéér aantrekkelijke prijs.

PXP 4050ACD

Mechanisme Manueel - Magneet

Afmeting platen 40 x 50 cm

Controller type LCD

Max. geaccepteerde dikte 1 cm

Max. druk 360 kg

Max. temperatuur 232 °C / 450 °F

Max. timing 999s

Auto shut-off max. 120 min.

Clamshell ✓

Swing-away

Uitschuifbare onderkant ✓

Auto-open ✓

Uitwisselbare platens ✓

Threadable ✓

Gewicht 40 kg

Gewicht verpakt 44 kg

Afmeting (LxBxH) 68 x 42 x 47 cm

Afmeting verpakt 86 x 50 x 62 cm

Verkoopprijs € 1.080,-

• Topkwaliteit heating platen
• Semi-automatisch
• Slim LCD-control
• Voorzien van 2 luchtveringen
• Uitschuifbare bodem & 

Threadable modus
• Zeer stevig & kwalitatief gebouwd

PRESS-X PRO SWING - ELEKTRISCH - MET OF ZONDER VOET

• Swing-away (45 graden) pers met 
uitschuifbare bodemplaat. 

• Uiterst stevige constructie van 
60+ kg in een modern en elegant 
design.

• Bodemplaten zijn héél snel te 
wisselen, zonder dat u daarbij tools 
nodig heeft.

• Digitale uitlezing van tijd & 
accurate temperatuur

• Threadability mode.
• Energiebesparende slaapmodus. 

Na een instelbare tijd niet te zijn 
gebruikt, schakelt de pers zichzelf 
in slaapstand.

• Heater voorzien van een 
warmteschild. De buitenkant 
van de pers wordt niet warm, 
waardoor u er zich er niet aan kan 
verbranden.

• 3 instelbare perstijden (voorpersen, 
persen & napersen).

Desktop Trolley

Afmeting platen 40 x 50 cm 40 x 50 cm

Controller type LCD V2 LCD V2

Max. geaccepteerde dikte 1 cm 1 cm

Max. druk 350 kg 350 kg

Max. temperatuur 232 °C / 450 °F 232 °C / 450 °F

Max. timing 999s 999s

Auto shut-off max. 120 min. max. 120 min.

Clamshell

Swing-away ✓ ✓

Uitschuifbare onderkant ✓

Auto-open ✓ ✓

Uitwisselbare platens ✓ ✓

Threadable ✓ ✓

Gewicht 63 kg 42 kg + 22.5 kg

Gewicht verpakt 87 kg 56 kg 

Afmeting (LxBxH) 81.5 x 43.5 x 57 cm 66 x 52 x 42cm

Afmeting verpakt 87 x 55 x 73 cm 79 x 54 x 57 cm

Verkoopprijs € 2.980 € 3.180

Gewicht + afmeting 
Trolley verpakt

n.v.t. 40 kg
89 x 89 x 22 cm

PXP 4050ESD(F)

Geschikt voor:
Sublimatiepapier, inkjet 
transferpapier, offset heat 
transfers, rhinestone heat 
transfers, heat transfer vinyls, 
no cut laser transfer paper. 

Geschikt voor:
Sublimatiepapier, inkjet 
transferpapier, offset heat 
transfers, rhinestone heat 
transfers, heat transfer vinyls, 
no cut laser transfer paper. 



PRESS-X PRO TWIN - MANUEEL OF ELEKTRISCH - MET LASER
• Dubbele pers met 2 platens, 

terwijl op de ene platen wordt 
geperst kunt u de andere 
platen van textiel voorzien. 

• Uiterst stevige constructie van 
110+ kg in een modern en 
elegant design.

• Bodemplaten zijn héél snel te 
wisselen, zonder dat u daarbij 
tools nodig heeft.

• Digitale uitlezing van tijd & 
accurate temperatuur

• Threadability mode.
• Energiebesparende 

slaapmodus. Na een instelbare 
tijd niet te zijn gebruikt, 
schakelt de pers zichzelf in 
slaapstand.

• Heater voorzien van een 
warmteschild. De buitenkant 
van de pers wordt niet warm, 
waardoor u er zich er niet aan 
kan verbranden.

• 3 instelbare perstijden 
(voorpersen, persen & 
napersen).

PXP 4050MSDT

Mechanisme Manueel Elektrisch

Afmeting platen 40 x 50 cm 40 x 50 cm

Controller type LCD LCD V2

Max. geaccepteerde dikte 1 cm 4.5 cm

Max. druk 350 kg 360 kg

Max. temperatuur 232 °C / 450 °F 232 °C / 450 °F

Max. timing 999s 999s

Auto shut-off max. 120 min. max. 120 min.

Clamshell

Swing-away ✓ ✓

Uitschuifbare onderkant

Auto-open ✓

Uitwisselbare platens ✓ ✓

Threadable ✓ ✓

Met laser ✓

Gewicht 84.5 kg 125 kg

Gewicht verpakt 117 kg 144kg

Afmeting (LxBxH) 93 x 70 x 65 cm 94.7 x 82 x 71.7cm

Afmeting verpakt 110 x 83 x 85 cm 110 x 83 x 85cm

Verkoopprijs € 2.980,- € 4.980,-

Onderstel n.v.t. € 700,-

Gewicht + afmeting 
onderstel verpakt

n.v.t. 33 kg
72 x 65 x 30 cm

Geschikt voor:
Sublimatiepapier, inkjet transferpapier, offset heat transfers, 
rhinestone heat transfers, heat transfer vinyls, no cut laser 
transfer paper. 

PXP 4050MSDT

PXP 4050ESDT



PRESS-X PRO CAPS - LABEL PRESS - BALL PRESS - MANUEEL 

• Pettenpers
• Label pers, geschikt voor metalen labels, maar ook voor textiel (maat)labels
• Ballenpers, geschikt voor de meeste soorten ballen
• Auto-open functie
• Semi-automatisch
• Slimme LCD-controller met touch-screen
• Voorzien van 2 luchtveringen 
• Zeer stevig & kwalitatief gebouwd
• Deze persen beschikken over een dikke stevige (en zware) & met laser accuraat uitgesneden structuur, 

waardoor een perfecte verdeling van de druk wordt gerealiseerd. 

PXP CPAC

Mechanisme Manueel Manueel Manueel

Afmeting platen 8.5 x 15 cm 12 x 12 cm 9.5 x 18 cm

Controller type LCD LCD LCD

Max. geaccepteerde dikte / 0.8 cm 1 cm

Max. druk 250 kg 250 kg 230 kg

Max. temperatuur 232 °C / 450 °F 232 °C / 450 °F 232 °C / 450 °F

Max. timing 999s 999s 999s

Auto shut-off max. 120 min. max. 120 min. max. 120 min.

Clamshell ✓ ✓ ✓

Swing-away

Uitschuifbare onderkant

Auto-open ✓ ✓

Uitwisselbare platens

Threadable

Gewicht 18 kg 12 kg 12 kg

Gewicht verpakt 20 kg 14 kg 15 kg

Afmeting (LxBxH) 45 x 27 x 45 cm 57 x 40 x 40 cm 37 x 21 x 54 cm

Afmeting verpakt 58 x 33 x 43 cm 56 x 40 x 38 cm 60 x 46 x 46 cm

Verkoopprijs € 680,- € 580,- € 580,-

Geschikt voor:
Sublimatiepapier, inkjet transferpapier, offset heat transfers, rhinestone heat transfers, heat transfer vinyls, no cut laser transfer paper. 

PXP LPSAC PXP BPMC



PRESS-X PRO TROLLEY

• Ergonomische verrolbare & in hoogte aanpasbare stand.
• 5 wielen zorgen voor een vlotte beweegbaarheid & stabiliteit.
• In hoogte verstelbaar.
• Totaal gewicht pers & voet : 65 kg (voet alleen: 40kg)

ACCESSOIRES■

PRESS-X PLATENS

• Diverse afmetingen platens
• 13 x 13 cm (label)
• 38 x 18 cm (broeken)
• 12 x 45 cm (mouwen)
• 30 x 35 cm (mini t-shirt)
• 12 x 36 cm (schoenen) 

• Snel wisselen zonder 
gereedschap

• Verschillende afmetingen voor 
verschillende eindproducten

PRESS-X PROTECTION WRAPS 

• Protection wraps voor platen 40 x 50 cm
• Maakt t-shirt threads gemakkelijker

PRESS-X LASER ALIGNMENT 

• Red cross laser alignment 
• Te gebruiken bij elke hittepers
• Kan op elk tafeloppervlak geplaats worden



PRIJZENOVERZICHT■

Typenummer Omschrijving Verkoopprijs
PXP 4050ACD Press-X Pro Manual Clamshell Press - Manueel € 1.080,-

PXP 4050ESD Press-x Pro Swing - Elektrisch € 2.980,-
PXP 4050ESDF Press-x Pro Swing - Elektrisch - On trolley € 3.180,-

PXP 4050MSDT Press-x Pro Twin - Manueel € 2.980,-
PXP 4050ESDT Press-x Pro Twin - Elektrisch met laser € 4.980,-
PXP DUOSTAND Press-x Pro Twin - Onderstel € 700,-

PXP CPAC Press-x Pro Caps - Manueel € 680,-
PXP LPSAC Press-x Pro Label Press - Manueel € 580,-
PXP BPMC Press-x Pro Ball Press - Manueel € 580,-

PXP TROLLEY Press-x Pro Trolley € 440,-

Typenummer Omschrijving Verkoopprijs
PXP PL1313 Press-X Platen 13 x 13 cm €   66,-
PXP PL3818 Press-X Platen 38 x 18 cm € 144,-
PXP PL1245 Press-X Platen 12 x 45 cm € 120,-
PXP PL3035 Press-X Platen 30 x 35 cm € 192,-
PXP PL1236 Press-X Platen 12  x 36 cm € 156,-
PXP PLCombo Press-X Set Platens; bij aankoop van pers € 425,-

PXP Wrap4050 Protection wraps voor platen 40 x 50 cm €   48,-
PXP LaserAlm Red cross laser alignment € 280,-

ACCESSOIRES

HITTEPERSEN

Transferpers kopen, zien of testen? Dat kan! 
Maak gerust een afspraak voor een demo in onze showroom via showroom@dimix.com. 



*D-Mix is een onderdeel van Dimix BV

NEDERLAND
Minervum 7097 
4817 ZK Breda 
T: +31(0)76 820 08 30  
info@dimix.nl

BELGIË       
Slamstraat 10
3600 Genk 
T: +32(0)89 46 05 60 
info@dimix.be


