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  ملخص الوصف الفنى

The object of the invention is to provide an apparatus of the type 

described at the outset which is economical in construction and 

makes the rational manufacture of identification cards with 

different properties possible. This object is accomplished in 

accordance with the invention In that a heatable press with an 

automatic functional control unit, a punch and a programme 

selector connected to the functional control unit by control lines 

are accommodated in a housing. The apparatus in accordance 

with the invention constitutes a compact, space- saving unit for 

manufacturing identification cards. the “ path” from the press to 

the punch is minimized. the press programme selector ensures 

that identification cards composed of different materials will be 

welded together at the respective, appropriately selected 

temperature and / or respective pressure. The press and punch 

can be designed to be operated hydraulically by a common 

source of pressure, this results in further structural simplification 

and saves additional space. the pressure for the press can be 

regulated by the programmed selector in the manner already 

described above.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 ان الهدف من هذا االختراع هو تزويد جهاز من النوع الموصوف في البدايه والذي

يكون اقتصاديا في التركيب ويجعل باالمكان القيام بتصنيع معقول للبطاقات 

الى هذا الهدف بموجب االختراع  من الممكن التوصل. بخصائص مختلفة الشخصية

مكبس حراري مزود بوحدة ضبط وظيفية ( ضمن عليه) تجهيز  الحالي وذلك بان يتم

النتقاء البرامج متصلة بوحدة الضبط الوظيفية بواسطة  الية، واداه تخريم واداه

االختراع وحده متماسمة موفرة للحيز من اجل  يشكل الجهاز بموجب. خطوط الضبط

المكبس الى اداه التخريم الى الحد  من* الطريق*ات الشخصية يخفض صنع البطاق

بالمكبس بان يتم التحام البطاقات  تتضمن اداه انتقاء البرامج المزودة. االدنى

يمكن . او الضغط المناسب/ و الشخصية المتكونة من مواد مختلفة عند درجة حرارة

. مصدر مشترك للضغط سطةان يصمم المكبس واداة التخريم ليحمال هيدروليا بوا

يمكن . اضافيا هذا من شأنه ان يؤدي الى تسهيل اضافي في التركيب وان يوفر حيزا

الموصوفه  تنظيم الضغط من اجل المكبس بواسطة اداة انتقاء البرامج حسب الطريقة
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