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 من نحن؟
 

وفي نفس العام بدأت في تصنيع مكابس التلصيق والطباعة  1994لآلالت في عام  MCNتأسست شركة 
  الحرارية وتقديم الخدمات الفنية المتعلقة بها.

  
في بيئة منافسة واسعة من خالل المكابس المحلية واألجنبية ومع مع هذه البيئة  MCNدخلت شركة 

التنافسية استطاعت في زيادة شبكة عمالئها. وخالل المرحلة التالية حولت هذه البيئة التنافسية لصالحها 
 من خالل تطوير اآلالت بالتوازي مع التكنولوجيا وعرضها للعالء.

 

ث مجموعات مختلفة وهي المجموعة المكتبية والمجموعة المدمجة والمجموعة يتم إنتاج مكابسنا في ثال
الفاخرة. مكابس الطراز المكتبي والطراز المدمج يعتبران من المكابس االقتصادية المعتدلة المستوى 
ويتميزان في السوق بأنهما األطول من حيث نفق التسخين واألجود من حيث الطباعة. أما الطراز 

ذو اسطوانة واسع القطر، وهذا النوع يلبي احتياجات العديد من المجاالت مثل البدالت الفاخر فهو 
 الرسمية والمالبس الخارجية والمالبس الداخلية والمنسوجات المنزلية.

 

لصناعة  MCNيتم إنتاج هذه المكابس المستخدمة في قطاع النسيج و األلبسة الجاهزة ل من قبل شركة 
 المحدودة المسؤولية.  وتجارة وتسويق اآلالت 

 

لآلالت، اتخذنا مكاننا في السوق العالمية من خالل  MCNفي هذا العصر الذي يتميز بالعولمة، كشركة 
 إنشاء شبكة وكالء في جميع أنحاء العالم وأصبحنا نقدم آالتنا بطريقة سلسة وموثوقة.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SABEN STP 400 – 600 – 800 MT 

 مكابس التلصيق الحراري

  

SABEN STP 400 – 600 TKM 

 مكابس التلصيق الحراري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STP 400 MT STP 600 MT STP 800 MT المواصفات الفنية 

 كيلو واط 12 كيلو واط 9 كيلو واط 6 طاقة المسّخن

 ثانية 30 - 5 ثانية 30 - 5 ثانية 30 - 5 مدة التلصيق

 كغ 6 - 0 كغ 6 - 0 كغ 10 - 0 الضغط

 درجة مئوية 200 - 0 درجة مئوية 200 - 0 درجة مئوية 200 - 0 درجة الحرارة القصوى

 م/دقيقة 10 - 0 م/دقيقة 10 - 0 م/دقيقة 10 - 0 السرعة القصوى للحزام

 380VAC -هرتز  380VAC 50 -هرتز  380VAC 50 -هرتز  50 الجهد

 سم 140×220×130 سم 140×220×110 سم 140×220×90 األبعاد

 كغ 1050 كغ 200 كغ 180 الوزن
 

 STP 400 TKM STP 600 TKM المواصفات الفنية  

 كيلو واط 14 كيلو واط 12 طاقة المسّخن

 ثانية 30 - 5 ثانية 30 - 5 مدة التلصيق

 كغ 6 - 0 كغ 6 - 0 الضغط

 درجة مئوية 200 - 0 درجة مئوية 200 - 0 درجة الحرارة القصوى

 م/دقيقة 10 - 0 م/دقيقة 10 - 0 السرعة القصوى للحزام

 380VAC -هرتز  380VAC 50 -هرتز  50 الجهد

 سم 140×220×110 سم 140×220×90 األبعاد

 كغ 200 كغ 180 الوزن
 

 

 

 مجاالت االستخدام: 

-تستخدم في عمليات الكي والتلصيق الحراري في قطاع المالبس. وتستخدم بشكل خاص في عمليات لصق أنسجة السراويل والقمصان والتي
 شيرتات. يتوفر فيها نظام التحكم في الحزام الغير القابل لإلنزالق وبفضل الطباعة الهوائية يتم الحصول على عملية لصق ذات جودة أفضل.

حزمة إضافية خاصة في آالتنا: وبفضل هذا يتم التخلص من مشكلة وجود اآلثار على المنتج ويتضاعف عمر الحزام مرتين. يتم استخدام أ
سم وفقاً للطراز. تتكون آالتنا من مجموعتين من أنظمة التسخين ، العليا والسفلى. بفضل  80سم و  60سم و  40يختلف عرض الحزام بين 

مكن ضبط الحرارة بدقة. بفضل رقاقات السيليكون الدوارة الموجودة في المكابس ، يتم تنظيف الحزام ويتم منظم الحرارة اإللكتروني ، ي
 جمع المنتجات الملصقة.

 مجاالت االستخدام:  

تستخدم في عمليات الكي والتلصيق الحراري في قطاع المالبس. تستخدم بشكل خاص في عمليات تلصيق األنسجة على أحزمة السراويل 
 ل دقيق وسريع. وفقاً لعرض اآللة يمكن تنفيذ عمليات لف رباعية أو خماسية ذات تحكم بالسرعة. يتوفر فيها نظام التحكم في الحزام الغيربشك

 القابل لإلنزالق وبفضل الطباعة الهوائية يتم الحصول على عملية لصق ذات جودة أفضل. يتم استخدام أحزمة إضافية خاصة في آالتنا: وبفضل
سم وفقاً للطراز.  60سم و  40يتم التخلص من مشكلة وجود اآلثار على المنتج ويتضاعف عمر الحزام مرتين. يختلف عرض الحزام بين هذا 

 تتكون آالتنا من مجموعتين من أنظمة التسخين ، العليا والسفلى. بفضل منظم الحرارة اإللكتروني ، يمكن ضبط الحرارة بدقة. بفضل رقاقات
 السيليكون الدوارة الموجودة في المكابس ، يتم تنظيف الحزام ويتم جمع المنتجات الملصقة.

 

 





 

 

 

 

SABEN UBP 15X15 – 20X20 – 25X25 

 مكابس التلصيق والطباعة الحرارية اليدوية

  

SABEN UBP 50X40 – 50X70  

 مكابس التلصيق والطباعة الحرارية األوتوماتيكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UBP 15x15 UBP 20x20 UBP 25x25 المواصفات الفنية 

 كيلو واط 1.7 كيلو واط 1.5 كيلو واط 1 طاقة المسّخن

 ثانية 60 - 10 ثانية 60 - 10 ثانية 30 - 5 مدة التلصيق

 كغ 10 - 0 كغ 10 - 0 كغ 10 - 0 الضغط

 درجة مئوية 200 - 0 درجة مئوية 200 - 0 درجة مئوية 200 - 0 درجة الحرارة القصوى

 380VAC -هرتز  380VAC 50 -هرتز  380VAC 50 -هرتز  50 الجهد

 سم 80 × 65 سم 80 × 65 سم 80 × 65 األبعاد

 كغ 1070 كغ 160 كغ 150 الوزن
 

 UBP 50x40 UBP 50x70 المواصفات الفنية  

 كيلو واط 8 كيلو واط 6 طاقة المسّخن

 ثانية 60 - 10 ثانية 60 - 10 مدة التلصيق

 كغ 10 - 0 كغ 10 - 0 الضغط

 درجة مئوية 200 - 0 درجة مئوية 200 - 0 درجة الحرارة القصوى

 380VAC -هرتز  380VAC 50 -هرتز  50 الجهد

 سم 170x180x100 سم 170x180x100 األبعاد

 كغ 550 كغ 450 الوزن
 

 

 

 مجاالت االستخدام: 

-تستخدم في عمليات الكي والتلصيق الحراري في قطاع المالبس. وتستخدم بشكل خاص في عمليات لصق أنسجة السراويل والقمصان والتي
 شيرتات. يتوفر فيها نظام التحكم في الحزام الغير القابل لإلنزالق وبفضل الطباعة الهوائية يتم الحصول على عملية لصق ذات جودة أفضل.

حزمة إضافية خاصة في آالتنا: وبفضل هذا يتم التخلص من مشكلة وجود اآلثار على المنتج ويتضاعف عمر الحزام مرتين. يتم استخدام أ
سم وفقاً للطراز. تتكون آالتنا من مجموعتين من أنظمة التسخين ، العليا والسفلى. بفضل  80سم و  60سم و  40يختلف عرض الحزام بين 

مكن ضبط الحرارة بدقة. بفضل رقاقات السيليكون الدوارة الموجودة في المكابس ، يتم تنظيف الحزام ويتم منظم الحرارة اإللكتروني ، ي
 جمع المنتجات الملصقة.

 مجاالت االستخدام:  

تستخدم هذا اآللة في عمليات الطباعة الحرارية وتلصيق األحجار والطباعة على القماش بشكل خاص في المنتجات المخيطة. مكبس الطباعة 
يعمل بالنظام الهوائي. الرأس الذي يحتوي على لوحة التسخين العلوية مثبت على ميل متحرك وبفضل هذا يمكن تحريكه بسهولة إلى اليمين 

ائيًا. هذا الهيكل يحتوي أيًضا على لوحة تحكم. يمكن ضبط إعدادات الوقت والضغط ودرجة الحرارة من لوحة التحكم. ضغط واليسار تلق
ً لظروف العمل. لوحة التسخين العلوية مطلية بطبقة خاصة من التفلون وهذا يمنع إلحاق الضرر  6 - 0الكبس قابل للتعديل بين  بار وفقا

 التسخين السفلية توجد إسفنجات مطاطية سيليكونية خاصة مقاومة للحرارة والضغط.بالمنتجات. أما في لوحات 

 

 



 

 

 

 

SABEN BHR 40X60 - 50X70 

 مكابس التلصيق والطباعة الحرارية البخارية األوتوماتيكية

  

SABEN ERT 50X70 - 60X80  

 مكابس صهر النايلون األوتوماتيكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BHR 40x60 BHR 50x70 المواصفات الفنية 

 كيلو واط 20 كيلو واط 18 طاقة المسّخن

 ثانية 60 - 10 ثانية 60 - 10 مدة التلصيق

 كغ 10 - 0 كغ 10 - 0 الضغط

 درجة مئوية 200 - 0 درجة مئوية 200 - 0 درجة الحرارة القصوى

 380VAC -هرتز  VAC 50 380 -هرتز  50 الجهد

 سم 170x180x100 سم 170x180x100 األبعاد

 كغ 400 كغ 350 الوزن
 

 ERT 50x70 ERT 60x80 المواصفات الفنية  

 كيلو واط 8 كيلو واط 6 طاقة المسّخن

 ثانية 60 - 10 ثانية 60 - 10 مدة التلصيق

 كغ 10 - 0 كغ 10 - 0 الضغط

 درجة مئوية 200 - 0 درجة مئوية 200 - 0 درجة الحرارة القصوى

 380VAC -هرتز  380VAC 50 -هرتز  50 الجهد

 سم 170x180x100 سم 170x180x100 األبعاد

 كغ 550 كغ 450 الوزن
 

 

 

 مجاالت االستخدام: 

تستخدم هذا اآللة في عمليات الطباعة الحرارية وتلصيق األحجار والطباعة على القماش بشكل خاص في المنتجات المخيطة ذات خاصية 
انكماش عالية والمعرضة لتغير اللون في الحرارة. مكبس الطباعة يعمل بالنظام الهوائي. الرأس الذي يحتوي على لوحة التسخين العلوية 

حرك وبفضل هذا يمكن تحريكه بسهولة إلى اليمين واليسار تلقائيًا. هذا الهيكل يحتوي أيًضا على لوحة تحكم. يمكن ضبط مثبت على ميل مت
إعدادات الوقت والضغط ودرجة الحرارة من لوحة التحكم. يتم تسخين اللوحات السفلية بالبخار، ويتم ربطها بمصدر بخار مستقل عن 

بار وفقاً لظروف العمل. لوحة التسخين العلوية مطلية بطبقة خاصة من التفلون وهذا يمنع إلحاق  6 - 0ين اآللة.ضغط الكبس قابل للتعديل ب
الضرر بالمنتجات. أما في اللوحات السفلية توجد إسفنجات خاصة من الدرجة األولى مقاومة للحرارة والضغط وتحتوي على نسبة عالية 

 من السيليكون.

 مجاالت االستخدام:  

ً في قسم تطريز المنسوجات وتقدم حل سريع وعملي لتنظيف الخيوط الزائدة المتبقية خلف آلة صه ر النايلون األوتوماتيكية تستخدم غالبا
المنتجات. مكبس الطباعة يعمل بالنظام الهوائي. الرأس الذي يحتوي على اللوحة العلوية مثبت على ميل متحرك وبفضل هذا يمكن تحريكه 

واليسار تلقائيًا. هذا الهيكل يحتوي أيًضا على لوحة تحكم. يمكن ضبط إعدادات الوقت والضغط ودرجة الحرارة من لوحة  بسهولة إلى اليمين
بار وفقاً لظروف العمل. اللوحة العلوية تقوم بعملية الكبس ومطلية بطبقة تفلون خاصة تحتوي  6 - 0التحكم. ضغط الكبس قابل للتعديل بين 

وبفضل هذا يتم منع إلحاق الضرر بالمنتجات. بعد وصول الطبقة السفلية إلى درجة الحرارة المرغوبة، يتم تطبيق  على اسفنج عزل حراري.
 نسيج من النايلون عليه ومن ثم يمكن بدء عملية التنظيف بطريقة سليمة.

 

 




