
ROQ

ROQ Foil 3550

largura do desenho (mm/pol) 350x500 / 17”x24”

consumo de ar comprimido a 
7 bar (l/min. /cfm) 95 / 3.4

alimentação (VAC) 230V+N, 2x230V

temperatura máxima (°C) 200

consumo máx. (kVA) 2.5

comprimento total (mm/pés) 1450 / 4.75’

altura total (mm/pés) 1400 / 4.6’

largura total (mm/pés) 760 / 2.5’

ROQ Storm 785

comprimento (mm/pol) 2200 / 86.6”

altura (mm/pol) 2975 / 117”

largura - (mm/pol) 850 / 33.5”

largura máxima de aspiração 
(mm/pol) 785 / 30.9”

compr. máx. da peça para 
aspiração (mm/pol) 900 / 35.4”

consumo elétrico  (kVA) 3

alimentação (VAC)estou a 
meio de uma alteração

230V+N, 
2x230V

ROQ Iron M XL

prensa (mm/pol) 400 / 16” 600 / 24”

consumo máx. (kVA) 2.2 3

curso (mm/pol) 550 / 21” 850 / 33”

quadro (mm/pol) 900x563 / 36”x22” 1200x763 / 47”x30”

temperatura (°C) 200 200

alimentação (VAC) 230V+N, 2x230V

ROQ Flock 4060 4595 6085

tipo de floco 
(recomendado) poliamida

comprimento e espessura 
do floco (mm/pol) 0.5 - 1.5 (3.3 dtex)

alimentação de alta tensão 
(kV) 10-80

área de flocagem 
(mm/pol) 400x600 / 16”x24” 450x950 / 18”x37” 600x850 / 24”x33”

tamanho máximo do 
quadro (mm/pol) 604x988 / 24”x39” 654x1338 / 26”x53” 804x1238 / 32”x49”

medida rec. perfil do 
quadro (mm/pol) 40x20 / 1.6”x0.8” 40x20 / 1.6”x0.8” 40x20 / 1.6”x0.8”

comprimento total 
(mm/pés) 1300 / 4.25’ 1350 / 5.4’ 1550 / 5.1’

altura total (mm/pés) 1230 / 4’ 1230 / 4’ 1230 / 4’

largura total (mm/pés) 760 / 2.5’ 810 / 2.6’ 920 / 3’

fonte de alimentação 
(VAC) 230V+N, 2x230V

consumo máximo (kVA) 0.2

ROQ Foil ROQ Iron
·  Compatível com ROQ You, Next, Eco, 

Oval Run, Oval Pro e Oval Evolution;

·  Aplicação automática de Foil;

·  Sem intervenção humana no processo;

·  Máxima produção de 450 peças por 

hora.

·  Compatível com qualquer máquina 

automática serigráfica da ROQ

·  Alimentação através das ligações 

de alimentação da máquina

·  Controlo da temperatura

·  Temperatura máxima 200 °C

·  Velocidade/pressão regulada pela 

cabeça de impressão

·  Prensa com 400 mm/15.7” e 600 

mm/23.6” de largura

ROQ Storm
·  O ROQ Storm é um módulo 

independente criado para 

aspirar/limpar tecido, quer 

de floco, quer de outras 

impurezas.

·  Peças em tecido até 

787 mm/27.56” de largura 

e 900 mm/35.43” de 

comprimento

ROQ Asp
·  O ROQ Asp foi concebido para 

aspirar o excesso de flock após o 

processo de flocking.

·  Este acessório é montado 

numa cabeça de impressão 

e é totalmente compatível 

com as máquinas de serigrafia 

automáticas da ROQ

·  Disponível em duas larguras: 

620 mm/24” e 470 mm/18”.

ROQ Flock
·  Compatível com a ROQ You, Next, Eco, 

Oval Pro, Oval Run e Oval Evolution;

·  Sistema fechado que conduz a um 

mínimo de contaminação por cor;

·  Gerador electro estático de 80 kv;

·  Sistema de ecrã de registo micro com 

escala nônio;

·  Produção máxima de 600 peças por 

hora.
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