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P R I N T  D I G I TA L  -  U V

EFI Pro 24f LED flatbed este un echipament cu ajutorul 
căruia se pot realiza lucrări de artă grafică, reproduceri 
artistice, suprapuneri grafice și alte astfel de aplicații, pe 
suporturi de până la 5 cm grosime

Echipamentul este o alegere inspirată pentru cei care vor 
să investească într-o imprimantă care să ofere calitate 
premium, în cel mai scurt timp posibil!

Ca idee . . .

EFI Pro 24f 

Printare simultană a 
plăcilor, chiar și pe 
cele de dimensiuni 

diferite.

Keep costs low with an  
affordable investment

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile EFI Pro 24f flatbed

Tehnologie LED UV

Sistem cerneală CMYK+WW

Viteză de printare până la 107 mp/h

Rezoluție de imprimare
până la 1.200 x 1.200 dpi, teh-
nologie LED și Greyscale

Greutate max. media 180 kg, distribuire uniformă

Dimensiune print 253 cm × 127 cm

Grosime max. media 5,08 cm

Dimensiune 446,5 cm × 208 cm × 138,9 cm

Greutate 1.599,82 Kg
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Pro 30f

Everything you asked for
and more

Imprimare pe suporturi 
de până la 10 cm 

grosime

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă
1200 dpi, tehnologie          
UltraDrop, 7-21 pL

Modalități de printare Rigid

Sistem cerneală
4 culori plus două canale de 
alb și printare într-un singur 
pas, multi strat

Viteză de printare până la 198 mp/h

Suprafață de printare 3050 × 2040 mm

Grosime max. media 10 cm

Greutate max. media 181 kg

Vacuum pe 6 zone selectabile

Software
Efi Fiery ProServer cu Fiery 
XF

Dimensiuni
5280 × 3400 × 1450 mm
(L × W × H)

Greutate 1451 Kg

EFI ™ Pro 30f este un echipament flatbed, cu o 
suprafață mare de lucru, ce oferă o zonă de printare de 
3050 mm x 2040 mm. Poți imprima chiar și pe suporturi 
mai groase, de până la 100 mm grosime. EFI ™ Pro 
30f poate printa cu patru culori plus canale duble de 
alb standard și imprimare cu mai multe straturi, iar 
tehnologia UltraDrop ™ cu dimensiuni ale picăturii de 
7-21pL oferă un gradient de culoare mai bun.

Echipamentul este dotat cu tehnologia inovativă 
UV LED și cu un sistem de vacuum cu șase zone.                                      
EFI ™ Pro 30f conferă beneficii multiple, de la o 
productivitate ridicată și o calitate crescută a imaginii, 
până la un preț competitiv și o utilizare ușoară, operare 
intuitivă și întreținere rapidă a imprimantei. 



5

P R I N T  D I G I TA L  -  U V

Pro 16h

The ultimate growth tool for print 
professionals

Ca idee . . .

Echipamentul EFI Pro 16h cu tehnologie UV LED a 
fost proiectată strategic, cu un pachet de caracteristici 
inovatoare, care să asigure cel mai mic cost pentru 
proiectant, calitate superioară a imaginii și acces la cea 
mai variată gamă de substraturi / aplicații.

Platforma hibrid permite printarea pe substraturi 
flexibile și rigide de până la 1650 mm lățime și 58 mm 
grosime.

Echipamentul suportă patru culori, imprimare cu cerneală 
albă și tipărire multistrat cu o singură trecere. Rezultatul? 
Imagini aproape fotografice, culori saturate și gradații 
ușoare, cu o capacitate de imprimare pe patru niveluri, 
dar și cu o posibilitate variabilă de imprimare în tonuri de 
gri. SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă
1.200 x 1.200 dpi, tehnologie 
Grayscale, UltraDrop

Modalități de printare Roll to roll / Rigid

Sistem cerneală CMYK+WW

Viteză de printare până la 91 m2/h

Lățime printare 1626 mm

Grosime max. media 58 mm

Greutate max. media 45.4 kg

Diametru max. rolă 229 mm

Software Efi Fiery XF

Dimensiuni 3480 × 2410 × 1630 mm

Greutate 1.235 Kg

Viteză de 
printare de 

până la 91 m2/h 
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EFI H1625-SD este un echipament large format, care 
dezvoltă aplicații prin termoformare, rapid și eficient. 
Acesta vă permite să creșteți capacitatea de lucru 
printr-un volum ridicat de aplicații termoformabile. 
De asemenea, elimină procesele costisitoare și 
consumatoare de timp pentru pregătire și de 
preimprimare a materialelor.

Echipamentul oferă calitate fotografică a imaginii, cu 
patru culori standard, plus alb și opțiunea de imprimare 
greyscale.

EFI H1625-SD imprimă pe o gamă largă de materiale 
plastice termoformabile, din care se pot crea aplicații 
precum: signalistică iluminată sau neiluminată, panotaj, 
semnalistică de interior și de exterior, materiale POP, 
panouri pentru jocuri și vendomat.

Ca idee . . .

Direct print thermoforming just got easy Pentru aplicație 
termoformare

H1625 SD

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă 1.200 × 600 dpi

Modalități de printare Roll to roll / Rigid

Sistem cerneală CMYK+WW

Viteză de printare până la 43 m2 / h

Lățime printare 1626 mm

Grosime max. media 58 mm

Greutate max. media 45,4 kg

Diametru max. rolă 229 mm

Software Efi Fiery XF

Dimensiuni 3480 × 2240 × 1630 mm

Greutate 1.235 Kg
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Ca idee . . .

H 1625-RS

Cerneală transparentă, 
coeficient retroreflexie 

A new direction for roadway safety 
sign production

Acum puteți produce mai rapid și mai eficient o 
serie de aplicații din industria de signalistică rutieră, 
personalizate și standard, precum și aplicații turistice 
pentru semnalizare.

Efi H 1625-RS are viteză de producție fără pretratare 
sau laminare. 

Sistemul de imprimare combinat EFI asigură îndeplinirea 
cerințelor de reglementare pentru culori, rezistență la 
decolorare, longevitate, reflexie și calitate a imaginii pentru 
indicatoare și alte aplicații care necesită astfel de caracteristici. 
Cerneala poate avea garanție de până la zece ani.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă 1.200 × 600 dpi 

Modalități de printare Roll to roll / Rigid

Sistem cerneală cerneluri transparente CMYKBR

Viteză de printare până la 43 m2 / h

Lățime printare 1626 mm

Grosime max. media 58 mm

Greutate max. media 45,4 kg

Diametru max. rolă 229 mm

Software Efi Fiery XF

Dimensiuni 3480 × 2240 × 1630 mm

Greutate 1.235 Kg
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VUTEk Pro 32r+

Grow. Profit. Change the game.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă
1.200 dpi, tehnologie UltraDrop, 
7pL

Modalități de printare Roll to roll / Free-fall / Multi roll

Sistem cerneală 4 culori, plus alb și clear 

Viteză de printare până la 256 m² / h

Lățime de printare până la 3200 mm

Greutate media până la 200 kg

Software Efi Fiery proServer 

Dimensiuni
1030  x 5900 x 1860 mm           
(D × W × H)

Greutate 2.700 Kg

Greutate totală 3.200 kg

Ca idee . . .
Ca  idee . . .

Tehnologie
UltraDrop ™ - 7 pL  

Partenerii de la EFI vin în întâmpinarea clienților săi 
cu o nouă tehnologie ultra avansată prin intermediul                 
EFI ™ Pro 32r +, un echipament all-in-one, roll-to-roll 
de 3200 mm, care conferă mai mult randament și tiraje 
mai rapide. Vei putea suplimenta capacitatea  de lucru 
și vei putea realiza mai multe aplicații, pe o gamă mult 
mai variată de materiale. Toate acestea la costuri reduse, 
datorită unui consum optimizat de cerneală.

Echipamentul are o productivitate de până la 256 m²/ h 
și beneficiază de tehnologia 7 pL UltraDrop ™, pentru o 
calitate de imprimare de înaltă definiție.
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EFI VUTEk 32h hibrid inkjet, cu tehnologie UltraDrop de 
3200 mm, este un echipament versatil, ușor de utilizat, 
care permite o imprimare de înaltă calitate, conferind 
beneficii ecologice datorită tehnologiei EFI VUTEk LED 
„cool-cure”, de ultimă generație.

Această tehnologie face posibilă prelucrarea rolelor 
și materialelor media rigide foarte subțiri, care în mod 
normal își pot schimba poziția din cauza căldurii. 
Sistemul EFI UltraDrop oferă rezultate impresionante, 
datorită capetelor de imprimare de 7pL, rezoluției înalte 
și calității ridicate a printului.

Echipamentul are posibilitatea de instalare a opțiunii 
roll to roll, cu ajutorul căreia se pot printa și materiale 
flexibile.

Ca idee . . .

Innovation to make you more profitable Platformă hibridă 
pentru aplicații 

versatile.

32h

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă 1.200 x 600 dpi , UltraDrop, 7pL 

Modalități de printare Roll to roll / Rigid

Sistem cerneală CMYKLcLmLyLk + White

Viteză de printare 
plăci

până la 60 plăci / h                            
(1400 × 2800 mm)

Viteză de printare role 84 m² / h

Lățime printare 3200 mm

Grosime max. media 58 mm

Software
Efi Fiery proServer cu Fiery XF 
Production RIP

Dimensiuni
6350 mm × 1650 mm × 1730 mm 
(L × W × H)

Greutate 3.039 kg
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h3 / h5 Series

Până la 9 straturi
de cerneală într-un 

singur pas.

Echipamentele h3 și h5 dispun de o platformă hibridă, 
de tip inkjet și sunt concepute pentru a îmbunătăți 
productivitatea, calitatea imprimării, fiabilitatea și 
profitul.

Tehnologia LED „cool-cure”, de ultimă generație, face 
posibilă prelucrarea rolelor și materialelor media rigide 
foarte subțiri. Sistemul EFI UltraDrop oferă rezultate 
impresionante, rezoluție ridicată și o calitate deosebită 
a printului.

EFI VUTEk h5 conferă o calitate excelentă a textului 
în trei puncte, atât în format standard, cât și rezultate 
performante în toate modurile de imprimare. Instalarea 
opțiunii roll to roll face posibilă prelucrarea pe suporturi 
rigide, cât și pe cele flexibile.

Ca idee . . .Ca  idee . . .

Future-proof your business with a 
powerful competitive edge

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă 1.200 x 600 dpi 

Tehnologie
UltraDrop, 7pL, cu capete Ricoh 
Gen5

Modalități de printare Roll to roll / Rigid

Sistem cerneală CMYKLcLmLyLk + White

Viteză de printare
până la 74 plăci / h;  până la 
109 plăci / h (1200 × 2400 mm)

Lățime printare 3200 mm

Software Efi Fiery proServer Premium

Dimensiuni
1550 × 6450 × 1930 mm
(L × W × H)
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Ca idee . . .

D3 / D5 Series

Better by design. Better for design.
Free your Design.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă
1.200 dpi, tehnologie             
UltraDrop, 7pL

Modalități de printare Roll to roll / multi roll / free fall

Sistem cerneală 4 culori, plus alb și clear 

Viteză de printare până la 204 m²/h

Lățime de printare până la 3500 mm

Greutate media până la 750 kg

Software Efi Fiery proServer

Dimensiuni
1350 × 6700 × 2100 mm
(D × W × H)

Greutate 4.380 Kg

Ireproșabil la exterior, tradiție și calitate la interior! Dacă 
asta vrei să le spui clienților despre afacerea ta, atunci 
imprimanta superwide roll-to-roll EFI VUTEk D3r/D5 este 
varianta potrivită. Echipamentul este cel mai avansat din 
gama mid range, tip roll-to-roll, din industrie, creată special 
pentru nevoile de imprimare industrială, de înaltă calitate, ale 
producătorilor de volum ridicat.

Echipamentul are o rezoluție de 1200 dpi și beneficiază de 
tehnologia 7 pL UltraDrop ™, pentru o calitate de imprimare 
de înaltă definiție.

Cel mai avansat 
echipament 
industrial
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Ca idee . . .

Viteză de producție 
de până la 455 m2 / h. 
Tehnologie LED, 7 pL 

UltraDrop

R Series

Max out your performance,
efficiency and quality

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă
1.200 dpi; 7 pL; 
tehnologie UltraDrop

Modalități de printare
Roll to Roll / Multi Roll (2 sau 
3 role de 1600 mm / Free-Fall 

Sistem cerneală CMYK; opțional LcLmLkW

Viteză de printare până la 479 m2 / h

Lățime printare până la 5000 mm 

Grosime max. media 12 mm

Greutate standard media 45,4 kg

Diametru standard rolă 229 mm

Software Efi Fiery XF

EFI Seria R sunt echipamente cu tehnologie LED de tip 
roll to roll, ce asigură o productivitate continuă, imagini 
clare și o calitate superbă a textului.

Echipamentele sunt disponibile cu o serie de sisteme 
opționale, precum: cerneală albă cu până la cinci straturi 
de print, sistem de finisare în linie, cu tăiere și colectare.

Dispun, de asemenea, și de masă de vacuum pentru 
printare automată backlit și blockout, analizor de textură 
material, ID backprinting, sistem jumbo roll pentru 
manipularea materialelor în rolă, cu greutăți de până la 
750 Kg.
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Ca idee . . .

Multifuncțional
mid-level

JFX500-2131

Ultra-High Speed, High Precision 
Flatbed UV LED Printer

JFX500-2131 este un echipament LED true flatbed și 
are o viteză de producție de până la 60 m² / h, dar și o 
suprafață de imprimare de până la 2100 x 3100 mm.

Echipamentul poate imprima cu punct variabil, cu o 
dimensiune de 7 pl. Tehnologia de circulație a cernelii 
previne sedimentarea pigmentului de cerneală albă, 
iar funcția Nozzle Recovery reduce potențialul de 
întrerupere.

Mimaki JFX500-2131 poate funcționa cu trei tipuri de 
cerneală: LUS-150 (cerneală UV Stretchable), LH-100 
(cerneală UV) și LUS-150.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Zonă maximă de 
imprimare

2100 × 3100 mm

Rezoluție de imprimare 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 
1.200 dpi

Dimensiune media 2100 × 3100 mm (l × L)

Grosime media până la 50 mm

Greutate media până la 50 kg / m2
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Compatibil cu o varietate de cerneluri, inclusiv alb și 
transparent, echipamentul Mimaki JFX200-2513 oferă 
oportunități creative nelimitate, cu capacitatea de a 
imprima pe o gamă largă de substraturi.

Ușor de utilizat și cu o amprentă compactă, JFX200 -2513 
maximizează productivitatea prin utilizarea unui mediu 
eficient, cu dimensiuni standard de 2500 x 1300 mm.

Echipamentul este dotat cu dispozitive special create 
pentru alinierea corectă a materialului pe suprafața mesei 
de printare.

Ca idee . . .

Entry model combining high added-value 
and high productivity

JFX 200 EX

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă până la 1.200 dpi

Modalități de printare Rigid

Dimensiuni de printare 2500 x 1300 mm

Dimensiuni 4400 × 2450 × 1250 mm

Greutate 630 kg

Printare pe o gamă 
largă de materiale
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Ca idee . . .

Lățime 
de printare - până 

la 3200 mm 
UJV55-320

High performance grand format 
LED UV inkjet printer

Mimaki UJV55-320 se remarcă prin capacitatea 
excepțională de a realiza printuri de volum mare, la 
rezoluții de o calitate superioară, ideal pentru producția 
de bannere, produse pentru retail, grafică pentru 
expoziții și ferestre.

Echipamentul poate printa pe lățimi de până la 3200 
mm. Astfel, oferă posibilitatea de a imprima simultan pe 
două role.

Noua tehnologie MFD1 de prelucrare a imaginii reduce 
riscul diferențelor de ton, dar și și pe cel al imprimării 
colorate neuniforme! Software-ul RasterLink 6 RIP 
face parte din pachetul Mimaki Fine Diffusion 1.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă până la 1.200 dpi

Modalități de printare Roll to Roll

Sistem cerneală CMYKLcLmW

Viteză de printare până la 110 m2 / h

Dimensiune max. media 3200 mm

Grosime max. media până la 1 mm

Greutate max. media 100 kg

Software Raster Link

Dimensiuni 5714 × 1136 × 1203 mm

Greutate 910 Kg
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UJF-3042 MkII
UJF-6042 MkII

Ca idee . . .

High performance, state-of-the-art, 
small format LED UV printers!

Imprimantele UV MIMAKI seria UJF MkII asigură o 
productivitate ridicată și ușurință în utilizare pentru 
printarea directă pe obiecte. Disponibile în formatele 
A3 sau A2, aceste modele oferă oportunități creative 
nelimitate pentru imprimarea pe aproape orice tip de 
material.

Noua tehnologie de recirculare a cernelii (MCT) conferă 
stabilitate printului și reduce numărul de curățări.

Imprimantele MIMAKI UJF MkII oferă o calitate și o 
fiabilitate excepțională, dar și o imprimare directă pe 
substraturi de până la 153 mm grosime. De asemenea, 
această serie poate fi livrată cu un sistem ce permite 
printarea obiectelor cilindrice.

Imprimare directă 
pentru 

personalizare 

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile UJF-3042 MkII / UJF-6042 MkII

Tehnologie LED UV

Sistem cerneală CMYK LcLmCl / W / Pr 

Dimensiune de 
printare

până la 300 × 420 mm/ 
până la 610 × 420 mm

Greutate media până la 5 kg / până la 8 kg

Grosime media până la 153 mm

Acuratețe a planeității până la 0,5 mm / până la 0,3 mm

Dimensiune
1355 × 1290 × 856 mm/ 
1665 × 1290 × 856 mm

Greutate 145 kg / 155 kg
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L A M I N A R E
L I C H I D Ă

3D effect guaranteed, professional results

FLEXADOME
FLEXADOME este un sistem rapid și practic pentru a 
realiza etichete simple și tridimensionale. Echipamentul 
este compatibil cu etichete din PVC de orice formă și 
dimensiuni, suporturi adezive și alte materiale imprimate 
în mod tradițional.

FLEXADOME utilizează o rășină monocomponentă UV 
ecologică, inofensivă pentru utilizator, oferind un efect 
3D frumos și strălucitor.

Rășina monocomponentă UV ecologică este gata de 
utilizare, fără să necesite amestecarea elementelor 
necesare. Protecție integrată UV pentru interior și 
exterior, se usucă în numai 10-12 minute și are un 
randament mediu pe cm² de aproximativ 0,18 g.

Sistem inovator pentru 
efecte 3D 

Ca idee . . .

Dimensiune cuptor 850 × 460 × 300 mm

Dimensiunea plăcii 
cuptorului UV

300 × 400 mm

Dimensiuni totale        
(W × D × H)

1250 × 900 × 1000 mm

Greutate 50 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE
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Mimaki UJF-7151plus oferă o calitate și o fiabilitate 
excepțională, dar și o imprimare directă pe substraturi 
de până la 153 mm grosime, beneficiind de patentele 
Mimaki MAPS4 (Advanced Pass System ), MFD1 
(Mimaki Fine Diffusion 1), MCT ( Ink Circulation System), 
etc.

Conceput pentru imprimarea de cea mai bună calitate la 
nivel de producție industrială, UJF-7151plus folosește 
tehnologie de ultimă oră pentru a oferi o alternativă 
digitală concretă și fiabilă la tehnologiile tradiționale de 
imprimare.

Pentru a reduce vibrațiile unității de printare, masa de 
imprimare se mută în timpul procedurii de lucru în locul 
barei Y.

Ca idee . . .

UJF 7151plus

Productivitate 
ridicată prin cele 6 
capete de printare 

Next-generation direct-to-object 
production flatbed LED UV printer

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile Mimaki UJF-7151plus

Tehnologie LED UV

Sistem cerneală CMYK LcLmClWPr

Dimensiune de printare până la 710 × 510 mm

Rezoluție de imprimare până la 1.200 DPI

Greutate media până la 10 kg

Grosime media până la 153 mm

Dimensiune 2198 × 1572 × 1273 mm

Greutate 317 kg
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UCJV300-160 
UCVJ150-160

Ca idee . . .

Leading the Future of Sign Graphics 
through UV Innovation

Gama Mimaki UCJV este formată din echipamente de 
înaltă performanță, care se remarcă prin fiabilitate și 
viteza mare de imprimare.

Cele două modele de printere (UCJV300-160 și 
UCVJ150-160) combină funcția de imprimare cu cea 
de decupare, remarcându-se prin raportul excelent 
performanță-cost.

Combină funcția de 
imprimare cu cea de 
decupare

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile UCJ300-160/UCJV150-160

Tehnologie LED-UV (LUS-170)

Sistem cerneală
4C (C, M, Y, K) /
7C (C, M,Y, K,Lc, Lm,W) 

Lățime max. de printare 1610 mm

Greutate media până la 40 kg

Diametrul extern al rolei până la 250 mm

Viteza de imprimare până la 25,8 m2 / h 

Dimensiune 2900 × 776 × 1475 mm

Greutate 188 kg / 183 kg
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P R I N T  D I G I TA L 
L AT E X

Ca idee . . .

Easy, affordable access to indoor and 
outdoor large-format printing 

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă până la 1.200 DPI

Tehnologii de imprimare latex HP

Sistem cerneală
cartușe de cerneală latex HP 
821 de 400 ml

Viteză de printare până la 48 m2 / h

Lățimea rolei până la 1370 mm 

Obțineți rezultate de înaltă calitate pentru signalistica de 
interior și de exterior printr-o gamă largă de aplicații. 

HP Latex 115 vă permite să creați cu ușurință chiar și 
cel mai pretențios design, iar cu HP Signage Suite puteți 
produce imprimeuri uimitoare în culori vii și tranziții 
ușoare.

Rezoluție 
maximă de până 

la 1.200 dpi

Latex 115
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P R I N T  D I G I TA L 
L AT E X

Ca idee . . .

Enter into HP Latex Sign & Display  
with this compact printer

Latex 300
Series

Cele trei modele ale seriei HP Latex 300 (315, 335, 365) 
au un design compact, fiind ideale pentru spațiile mici 
de lucru. Versatilitate media sporită și capacitate de 
imprimare continuă pentru o productivitate crescută. 

În plus, tehnologia inovatoare HP Latex garantează 
obținerea unor rezultate durabile și de o calitate 
deosebită.

Capacitate mare 
de producție

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile HP Latex 315 / 335 / 365

Rezoluție maximă până la 1200 DPI

Tehnologie latex HP

Sistem cerneală HP Latex Inks – 775 ml

Greutate rolă 25 kg / 42 kg / 42kg

Lățimea rolei
până la 1370 mm / până la 
1620 mm / până la 1620 mm

Diametru rolă 180 mm / 250 mm / 250 mm

Dimensiuni              
(W × D × H)

2311 × 838 × 1371 mm 
2561 × 840 × 1380 mm 
2561 × 840 × 1380 mm



22

P R I N T  D I G I TA L 
L AT E X

Ca idee . . .

Productivity is in the details

Latex 500
Series Tehnologia HP Latex 500 dispune de uscare instantă și 

rezistență la zgâriere, crescând productivitatea datorită 
capacității de reîncărcare în mai puțin de un minut.

Este potrivită pentru realizarea aplicațiilor cu adevărat 
versatile și obținerea unor imagini în culori vii.

Echipamentele HP Latex 500 sunt concepute pentru 
producerea cu ușurință a diverselor aplicații de calitate 
față-verso. Automatizarea procesului de imprimare 
crește, astfel, eficiența și viteza. 

Calitate indoor: 
23 m²/h

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă până la 1.200 DPI

Tehnologii de imprimare latex HP

Sistem cerneală
cartușe de cerneală latex HP 
831 de 775 ml

Viteză de printare până la 91 m2 / h

Lățimea rolei până la 1620 mm 
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P R I N T  D I G I TA L 
L AT E X

Ca idee . . .

Start with this easy, affordable 1370 mm 
HP Latex print and cut solution

HP Latex 115
Print and Cut Solution

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă până la 1.200 DPI

Tehnologii de imprimare HP Latex Printing

Sistem cerneală HP Latex Inks 400 ml

Diametru rolă 180 mm

Grosime media până la 0,5 mm 

Tip de tăiere
Drag-knife cu moduri 
de emulare TurboCut și 
Tangențială

Poți economisi până la 50% din timp cu o soluție 
eficientă care integrează imprimarea și tăierea într-un 
singur echipament eficient.

Totul este posibil cu cea mai nouă tehnologie HP 
FlexiPRINT și CUT RIP in-box. Cu ajutorul HP Signage 
Suite, poți accesa o gamă largă de aplicații, fără a fi 
nevoie ca proiectele tale sa mai treacă prin mâna unui 
designer profesionist!

Timp de lucru 
redus la 
jumătate
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P R I N T  D I G I TA L 
L AT E X

Ca idee . . .

Grow with this 1370 mm business-ready 
print and cut solution

HP Latex 315

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă până la 1.200 DPI

Tehnologii de imprimare HP Latex Printing

Sistem cerneală HP Latex Inks 775 ml

Diametru rolă 180 mm

Grosime media până la 0,5 mm 

Tip de tăiere
Drag-knife cu moduri 
de emulare TurboCut și 
Tangențială

HP Latex 315 Print and Cut Solution are o viteză de 
tăiere care poate ajunge până la 1130 mm / secundă.

Echipamentul integrează atât funcția de print, cât și pe 
cea de cut, încadrându-se în standardele de calitate 
superioară. Noua tehnologie HP FlexiPRINT și CUT RIP 
in box gestionează perfect ambele procese de lucru, 
iar HP Signage Suite oferă acces la o gamă largă de 
aplicații.

Integrează 
tehnologia de print 

cu cea de cut

Print and Cut Solution
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P R I N T  D I G I TA L 
L AT E X

Ca idee . . .

Expand into wider applications with this 
1630 mm true print and cut solution

HP Latex 335

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție maximă până la 1.200 DPI

Tehnologii de imprimare HP Latex Printing

Sistem cerneală HP Latex Inks 775 ml

Diametru rolă 180 mm

Grosime media până la 0,5 mm 

Tip de tăiere
Drag-knife cu moduri 
de emulare TurboCut și 
Tangențială

HP Latex 335 Print and Cut Solution poate printa până 
la 13 m² / h, având o viteză de tăiere de 1130 mm/s.

Pe lângă faptul că aveți avantajul executării a două etape 
de lucru utilizând un singur echipament, HP Latex 335 
Print and Cut Solution vine integrat și cu HP Signage 
Suite, care vă oferă acces la o gamă largă de aplicații 
fără a fi necesare aptitudini speciale în design.

Lățime rolă 
până la 1,63 m

Print and Cut Solution
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P R I N T  D I G I TA L
E C O - S O LV E N T

MIMAKI JV150 oferă o producție ridicată datorită 
vitezei de imprimare cu până la 56,2 m² / h și o calitate 
a rezoluției de până la 1.440 dpi. 

Cele 3 etape de încălzire inteligente, oferite de MIMAKI, 
îmbunătățesc performanțele cernelii și permit o uscare 
rapidă pentru tipărire de mare viteză. Cu ajutorul 
sistemului UISS (Uninterrupted Ink Supply System), 
atunci când unul dintre cartușe se termină, alt cartuș 
de aceeași culoare începe să furnizeze cerneală. 

Cartușele de cerneală pot fi schimbate în timpul 
imprimării. MIMAKI JV 150 oferă o performanță înaltă, 
creativitate și versatilitate cu o gamă de culori speciale: 
Orange și Light Black.

JV 150 Series

Ca idee . . .

Rezoluție până la 
1440 dpiAffordable, high performance printer

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile JV150-130/JV150-160
Rezoluție de imprimare până la 1.440 DPI

Sistem cerneală
CMYK Lc, Lm,Lk,Or (SS21) și 
CMYK (BS3 / BS4)

Lățime printare până la 1361mm / 1610 mm
Viteză de printare până la 56,2 m2 / h
Lățime media până la 1371 mm / 1620 mm
Greutate media până la 40 kg
Grosime media până la 1 mm
Greutate rolă: 20 kg / 30 kg

Dimensiune 
(W × D × H):  

JV150-130 – 2525 × 700 
× 1392 mm / JV150-160 – 
2.775 × 700 × 1392 mm

Greutate
JV150-130 – 160 kg /  
JV150-160 – 185 kg
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P R I N T  D I G I TA L
E C O - S O LV E N T

Seria Mimaki JV300 stabilește noi standarde în ceea 
ce privește imprimantele profesionale de format mare. 
Datorită versatilității multiplelor tipuri de cerneluri 
folosite, JV300 poate obține printuri de înaltă calitate 
la viteze remarcabile, facilitând realizarea unei game 
diverse de aplicații.

Cele 3 etape inteligente de încălzire îmbunătățesc 
performanțele cernelii și permit o uscare rapidă pentru 
tipărire la o viteză ridicată.

Cu ajutorul sistemului UISS (Uninterrupted Ink Supply 
System), atunci când unul dintre cartușe se termină, 
alt cartuș de aceeași culoare începe să furnizeze 
cerneală. Cartușele de cerneală pot fi schimbate în 
timpul imprimării.

Ca idee . . .

JV300 Series

Viteză de printare de 
până la 105 m2/hVersatile, high-quality production printer

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile JV300-130 / JV300-160

Rezoluție de imprimare până la 1.440 DPI

Sistem cerneală
CMYK Lc, Lm,Lk,Or (SS21) și 
CMYK (BS3 / BS4)

Lățime de printare până la 1361mm / 1610 mm

Viteză de printare până la 105,9 m2 / h

Lățime media până la 1371 mm / 1620 mm

Greutate media până la 40 kg

Grosime media până la 1 mm

Dimensiune 
(W × D × H):  

JV300-130 – 2541 × 707 × 
1392 mm / JV300-160 – 2793 
× 707 × 1392 mm

Greutate
JV300-130 – 170,6 kg/ 
JV300-160 – 182,5 kg
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P R I N T  D I G I TA L
E C O - S O LV E N T

Mimaki CJV 150-160 este un printer - cutter de ultimă 
generație, accesibil și performant. Echipamentul 
stimulează creativitatea și oferă versatilitate la 
imprimare, cu tipuri de cerneală vibrante, inclusiv 
Orange, Silver și Light Black. Toate acestea conferă 
eficiență maximă a costurilor pentru profesioniștii din 
domeniul signalisticii și a tipografiilor.

MIMAKI CJV150 permite o producție ridicată datorită 
vitezei de imprimare cu până la 56,2 m² / h și o calitate 
a rezoluției de până la 1.440 dpi. Cu ajutorul funcțiilor 
NCU (nozzle check unit) și NRS (nozzle recovery 
system) se asigură o imprimare continuă.

Ca idee . . .

CJV 150-160

Gamă
variată
de cerneluri

Affordable, high-spec, high-performance, 
integrated printer/cutter.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile
CJV150-75 / CJV150-107 / 
CJV150-130 / CJV150-160

Rezoluție de imprimare până la 1.440 DPI

Sistem cerneală
CMYK Lc, Lm,Lk,Or,W, Si (SS21) și 
CMYK (BS3 / BS4)

Lățime printare
până la 800mm / 1.090mm / 
1.361mm / 1.610 mm

Viteză de printare până la 56,2 m² / h

Lățime media
până la 810 mm / 1.100 mm / 
1.371 mm / 1.620 mm

Greutate media până la 40 kg
Grosime media până la 1 mm
Greutate rolă: 20 kg / 30 kg

Dimensiune 
(W × D × H):  

CJV160-75 - 1965 × 700 × 1392 mm 
CJV150-107 - 2255 × 700 × 1392 mm 
CJV150-130 – 2525 × 700 ×  1392 mm 
CJV150-160 – 2775 × 700 ×  1392 mm

Greutate
CJV150-75 -126 kg / CJV150-107 
– 142 kg / CJV150-130 – 157 kg / 
CJV150-160 – 168 kg
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P R I N T  D I G I TA L
E C O - S O LV E N T

Mimaki CJV 300 asigură cele mai înalte niveluri de 
creativitate datorită noilor tipuri de cerneală, precum 
Orange, Silver și Light Black. Seria CJV 300 atinge 
cele mai mari viteze de imprimare din clasa sa, datorită 
tehnologiilor inovatoare care permit o calitate de 
neegalat a aplicațiilor.

Noua cerneală argintie oferă plus valoare printurilor, 
iar colecția de culori metalice conține 648 de nuanțe 
excepționale.

Imprimarea rapidă cu viteze ridicate, rezoluția de 
imprimare excepțională, cele două lățimi diferite de 
imprimare, Nozzle Check Unit (NCU) și Nozzle System 
Recovery (NSR), sunt câteva dintre avantajele care fac 
din acest printer cea mai bună alegere din clasa lui.

CJV 300-160

Ca idee . . .

High-speed, integrated printer/cutter
Imprimare rapidă 

cu viteze de până la 
105,9 m2/h

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile CJV300-130 / CJV300-160

Rezoluție de imprimare până la 1.440 DPI

Sistem cerneală
CMYK Lc, Lm,Lk,Or (SS21) și 
CMYK (BS3 / BS4)

Lățime de printare/tăiere 1361mm / 1610 mm

Viteză de printare până la 105,9 m2 / h

Lățime media 1371 mm / 1620 mm

Greutate media până la 40 kg

Grosime media până la 1 mm

Dimensiune 
(W × D × H):   

CJV300-130 – 2525 × 700 
× 1392 mm / CJV300-160 – 
2775 × 700 × 1.392 mm

Greutate
CJV300-130 – 167 kg / 
CJV300-160 – 178 kg
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P R I N T  D I G I TA L
E C O - S O LV E N T

Concepută pentru o gamă largă de aplicații, precum 
etichete și autocolant, bannere, grafică pentru 
transfer termic și multe altele, seria VG True VIS de la 
Roland este o imprimantă fiabilă, proiectată pentru a 
îndeplini nevoile de calitate și de producție ale celor 
mai exigenți profesioniști din domeniu.
Echipamentul beneficiază de sistemul automat        
Pinch-rollere. Mai exact, rolele centrale se ridică în 
timpul operării pentru a evita contactul cu suportul 
imprimat, în timp ce pinch-roller-ele exterioare  
îmbunătățesc acuratețea tăierii, păstrând fixe 
diferite tipuri de material, la o presiune ajustabilă. 
Echipamentul a fost dotat și cu două opțiuni de tăiere: 
Crop Mark și PerfCut.

Ca idee . . .

TrueVIS-VG2-Series

Productivitate 
ridicată prin sistemul       

Pinch-Roller
Built to exceed your needs

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție print 1200 dpi

Viteză tăiere 10-300 mm/s

Culori 8 culori

Sistem cerneală CMYK, LC, LM, LK, White /
Orange / Green

Greutate media până la 8 kg

Diametru rolă până la 210
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P R I N T  D I G I TA L
E C O - S O LV E N T

Roland VersaEXPRESS™ RF-640 oferă combinaţia 
perfectă: viteză mare de producţie, calitate excepţională 
a imprimării, ușurinţă în utilizare și fiabilitate neîntrecută, 
la un preţ impresionant.
Noul sistem de alimentare al cartușelor cu cerneală       
RF-640 sporește productivitatea prin posibilitatea 
imprimării nesupravegheate. 
Introducerea tehnologiei de ultimă generație a capetelor 
de printare și noua cerneală Eco-Sol MAX2 cu conținut 
redus de COV (Compuși Organici Volatili), certificată 
Greenguard Gold, este o caracteristică de neîntrecut a 
printerului VersaEXPRESS™ RF-640.

Ca idee . . .

Productivity and reliability at a smart price!
Configurație în oglindă a 

capetelor de printare
 (8 linii de cerneală)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție de imprimare până la 1.440 DPI

Sistem cerneală CMYK

Lățime de printare până la 1615 mm

Viteză de printare până la 48,5 m2 / h 

Lățime media până la 1625 mm

Grosime media 1 mm

Diametru rolă până la 210 mm

Greutate media până la 40 kg

Software VersaWorks RIP

Dimensiune 
(W × D × H): 

2575 × 795 × 1270 mm

Greutate 140 kg

VersaEXPRESS RF 640
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P R I N T  D I G I TA L
S U B L I M A R E

Ca idee . . .

Imprimă direct pe 
materiale textile 

FabriVu
Series

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile 180 / 340 / 520

Rezoluție maximă
până la 2.400 DPI, 4 nivele, 
greyscale de la 4pL

Sistem cerneală CMYK

Lățime de printare
max. 1800 mm / 3400 mm / 
5200 mm

Viteză de printare
max. 400 m² / h / 500 m² / h 
/ 446 m² / h

Software EFI Fiery

Greutate
3.000 kg / 4.800 kg /
7.800 kg

Seria de echipamente digitale pentru textile EFI VUTEk 
FabriVU crește profitabilitatea afacerii, permițând 
obținerea celor mai bune printuri la prețuri avantajoase. 
Imagini de înaltă calitate la viteze de producție reale, 
cost de funcționare scăzut și profit mare.

Lățimea echipamentului EFI VUTEk FabriVU 520 poate 
extinde capacitățile de lucru, pentru a include produse 
de foarte mari dimensiuni, cum ar fi cortinele de teatru și 
alte aplicații, fără a fi necesară îmbinarea prin cusătură/ 
sudură.

Drive hard profits with soft signs and high 
quality images



33

P R I N T  D I G I TA L
S U B L I M A R E

Echipamentul pentru sublimare Roland Texart RT-640 
a fost proiectat pentru a furniza o excelentă calitate și 
productivitate, precum și o operare ușoară. Utilizează 
cerneluri Texart SBL3 și o tehnologie avansată de 
control a imprimării, la o viteză de până la 32,6 m2 / h.

Pentru imprimare continuă neîntreruptă, RT-640 este 
echipată cu Roland Ink Switching System. Utilizat 
la opţiunea cu 4 culori, acest sistem inovator permite 
imprimantei să treacă automat la o nouă pungă cu 
cerneală atunci când se golește prima, furnizând până 
la 2000 ml cerneală / culoare pentru imprimări fără 
supraveghere.

Texart RT-640

Ca idee . . .

Sistem de alimentare 
continuă a cernelei

Ride the challenge with Roland`s 
new sublimation printer!

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile Roland RT 640
Rezoluție de imprimare până la 1.440 DPI
Sistem cerneală CMYK + Lc Lm Or Vi 
Lățime printare până la 1615
Viteză de printare 32,6 m2 / h 
Lățime media până la 1625 mm
Greutate media până la 40 kg
Diametru rolă 210 mm
Grosime media până la 1 mm
Software ErgoSoft Roland Edition
Dimensiune 
(W × D × H):   

2650 × 795 × 1600 mm

Greutate 160 kg
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P R I N T  D I G I TA L
S U B L I M A R E

Echipamentele MIMAKI TS - Series oferă printurilor, 
prin sublimare, o durabilitate ridicată, chiar și după 
spălare și curățare. Puteți selecta tipul de cerneală de 
sublimare de care aveți nevoie. Această opțiune este 
valabilă pentru fotografii sau pentru culori strălucitoare 
și expresive, incluzând imprimarea de negru cu o înaltă 
densitate, în special pentru domeniul articolelor sportive.

Gama MIMAKI TS are un potențial ridicat pentru 
creativitate, mai ales pentru confecționarea costumelor 
sportive de înot, jachete, eșarfe și alte diferite aplicații de 
signalistică, steaguri, tricouri etc.

TS Series

Expert printing made easy

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele 
disponibile

TS5-1600AMF / TS34-1800A / TS500-1800 / 
TS300P-1800 / TS500P-3200 / TS30-1300

Rezoluție de 
imprimare

până la 1.440 DPI / 1.440 DPI / 1.200 DPI / 1.080 
DPI / 1.080 DPI / 1.080 DPI

Sistem cerneală C M Y K Lc Lm

Lățime printare până la 1620 mm / 1900  mm / 1890 mm /
1940 mm  / 3290 mm  / 1361 mm

Viteză de 
printare

până la 40 m2 / h / 94 m2 / h / 150 m2 / h / 115 m2 

/ h / 180m2 / h / 19,6 m2 / h

Lățime media până la 1630 wmm / 1910 mm /1910 mm /
1950 mm / 3300 mm / 1371 mm

Greutate media până la 38 kg / 25 kg / 60 kg / 40 kg / 130 kg 
/ 25 kg

Diametru rolă 76 mm (interior) / 180 mm / 300 mm / - / - / 180 
mm

Software Raster Link Pro

Dimensiune 
(W × D × H):  

3120 × 850 × 1540 mm / 2840 × 750 × 1430 
mm / 3830 × 1440 × 1700 mm / 3200 × 850 × 
1857 mm / 5620 × 1800 × 1820 mm / 2289 × 
739 × 1424 mm

Greutate 398 kg / 210 kg / 750 kg / 213 kg / 1500 kg / 
145 kg

Viteză de 
imprimare ridicată

Ca idee . . .
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C A L A N D R U 
S U B L I M A R E

SUBLIMAX 170 - 170 T este un calandru cu un tambur 
încălzit cu ulei, conceput pentru transferul termic de la 
hârtie sublimată la țesătură, menit să fixeze cerneala 
tipărită pe țesătură. Compacte, de ultimă generație, 
aceste echipamente asigură uniformitatea și stabilitatea 
temperaturii pentru întregul proces de lucru, pe toată 
lățimea tamburului.

Echipamentul este disponibil în trei moduri de operare:

1. roll to roll pentru imprimarea continuă a țesăturilor din 
hârtia de sublimare

2. „single piece” pentru imprimarea bucăților de țesături 
din hârtie de sublimare în role și piese individuale 
(versiunea SUBLIMAX T)

3. „reactivation and fixing” - cerneluri sublimate 
imprimate direct pe țesături

SUBLIMAX 
170 - 170 T

The best tool for your creativity! Stochează până la 
24 de setări diferite

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modalități de lucru
Roll to roll / single piece / 
reactivation and fixing

Înățime de lucru 1000 mm
Lățime de lucru 1700 mm / 2700 mm

Viteza de lucru
până la 2 m / min 
3,6 m / min

Diametru rolă 250 mm / 330 mm
Dimensiune 
(W × D × H):  

2850 × 1210 × 1350mm
4200 × 1690 × 1860mm

Greutate 1020 kg / 3300 kg
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C A L A N D R U 
S U B L I M A R E

Sistemul de transfer termic Royal Sovereign  
RHCO-3285 oferă funcționalitatea de a transfera 
cerneală pe bucăți gata decupate sau transfer continuu 
în rolă pentru ruliu. Tamburul cu diametrul de 34” (863 
mm) asigură o distribuție stabilă și continuă a căldurii. 

Tava de alimentare detașabilă permite utilizatorului 
flexibilitatea de a transfera cernelurile pe țesături 
individuale sau de a rula transferuri de role, oferind 
confort și usurință în utilizare.

Construcția solidă din oțel greu și tehnologia tradițională 
autohtonă pe bază de ulei face din RHCO-3285 un 
sistem de transfer fiabil, pe care vă puteți baza timp 
îndelungat.

RH Series

Lățime maximă de 
3098 mm. 

Temperatură uniformă
The next generation in 
Heat Transfer Systems!

Ca idee . . . SPECIFICAȚII TEHNICE

Lățime de lucru până la 3098 mm  
Înălțime de lucru până la 1000 mm
Viteza de lucru până la 3400 mm / min
Temperatură până la 230 °C
Diametru rolă 863 mm
Dimensiune (WxDxH):  2006 × 4191 × 2413 mm 
Greutate 5100 kg 
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P R I N T  D I G I TA L  -  P I G M E N T

Brother GT-341 este o imprimantă 
modulară pentru textile (în special tricouri), 
cu CMYK, fiind excelentă pentru imprimarea 
pe materiale textile albe si deschise.

Dispune de imprimare la rezoluție de până 
la 1200dpi, obținând, astfel, o calitate 
fotografică a imaginilor.

GT 341

The X factor for your garment printing business

Extinderea business-ului de print pe textil 
este mult mai ușoară cu Brother GT-361 
datorită posibilității printării pe tricouri 
închise la culoare. Acest lucru este posibil 
cu ajutorul capetelor de printare ce au o 
rezoluție de 1200 dpi și pot fi configurate 
CMYK și 2 x White.

Maximizați-vă afacerea cu echipamentul 
Brother GT-381, modular, de print direct pe 
textile, configurat cu CMYK și 4 capete de 
imprimare albă. Cele opt capete de printare 
și imprimarea cu un singur pas permit 
productivitate crescută.

Imprimați la o calitate superioară cu 
următoarea generație de echipamente pe 
textile, Brother GTXpro. Echipamentul 
conţine 1680 duze și permite imprimarea la o 
rezoluţie de 1.200 x 1.200 dpi într-un singur 
pas, pentru o producție cât mai ridicată. 
GTXpro are o viteză de printare de trei ori 
mai mare decât modelele anteriore.

GT 361 GT 381 GT GTX PRO
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Din această categorie fac parte capsatoarele Queen 
(bannere de vinil și alte materiale plastice) și Crossover 
(gamă variată de materiale, inclusiv textile). Echipamentele 
sunt dotate cu pedală de acționare rapidă, lăsând, astfel, 
operatorului, mâinile lbere. 

Capsatoare semi-automate

Din această categorie fac parte capsatoarele Evolution 
(PVC banner sau textil, panouri luminoase de 3-5 mm 
grosime, prelate pentru camioane și carton), AutoCross 
(țesături și bannere din PVC) și MultiPress (bannere din 
PVC, steaguri, materiale plastice și textile). 

Capsatoare automate
Capsatoarele manuale Plast Grommet au o construcție 
solidă din oțel, motiv pentru care este aproape imposibilă 
ruperea sau crăparea echipamentului, așa cum se 
întâmplă, de obicei, la presele din metal turnat. 

Funcționează pe o gamă largă de materiale: țesături, 
materiale plastice ondulate, folie transparentă, bannere 
din PVC.

Capsatoare manuale
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Și pentru 
capse mici

NO. 4

Operare într-un 
singur pas

Instrumente de 
auto-găurire

NO. 12 NO. 14

Hammer Tools

Utilizare 
ușoară

NO. 7

Operare în 
două etape

NO. 8

Perforare 
max. 66 mm

Capse din 
plastic

GHOST 200-250

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiune ciocan cu ștanță 
(instrument de tăiere)

1 mm - 66 mm

Dimensiune ciocan cu ștanță 
(instrument de finisare)

4 mm - 66 mm

Dimensiune capse
între 4 și 15 mm / între 4 și 40 
mm / 25 mm – 40 mm – 66 mm

Adâncime de inserție 9 cm / 10 cm / 12 cm
Greutate 4,5 kg / 6,6 kg / 6,7 kg / 17 kg
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Perforare și 
capsare într-un 
singur pas

NO. 21

Operare pe 
picioare fixe 
sau pe roți

NO. 42

Perforare și 
capsare într-un 
singur pas

NO. 25

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiune capse
10 mm – 16 mm / 10 mm – 12 mm / de la 10 
până la 40 mm / 8 mm – 12 mm -16 mm

Viteză până la 250 de capse / h / 50 de capse / h
Greutate 12 kg / 10 kg / 24 kg

Dimensiune 
(W × D × H): 

180 × 280 × 380 mm / 140 × 210 × 360 mm / 
150 × 350 × 480 mm / 220 × 130 × 300 mm / 
230 × 140 × 360 mm

Adâncime de inserție 60 mm / 110 mm / 150 mm / 90 mm / 130 mm

Ca idee . . .
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viteză 
500-600 
capse/h

NO. 269

capse 
rotunde si 
ovale

alimentare 
automată 
cu capse

HT-10/HT-200

Seria V-E

Evolution

NO. 279

viteză mare 
de aplicare

NO. 239

viteză de 
lucru per 
capsă 2 sec.

capse din 
plastic

MultiPress

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiune capse de la 10 mm până la 42 mm în funcție de model 
Viteză de capsare până la 1800 capse / min în funcție de model 
Adâncime de inserție până la 200 mm în funcție de model 
Material capsă plastic sau metal în funcție de model 

sistem ghidaj 
capsare
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Plastgrommet Roll 2 Roll este un echipament de 
capsat de mare putere. Un singur operator poate 
capsa ambele părți ale bannerului într-un mod complet 
automat. Dispune de lățime reglabilă, aliniere automată 
a muchiilor, unitate de derulare cu control al tensiunii și 
un modul de tăiere a bannerelor.

Interfața este extrem de ușor de utilizat. Poate controla 
distanța dintre capse și de la margine, pe toată 
lungimea bannerului. Dispune de două moduri de lucru: 
„Roll2Roll” role complete și „Banner”, iar încărcarea 
este ușoară cu role și fără cute, datorită sistemelor sale 
de tensionare. 

Roll 2 Roll 

Un singur operator
poate face totulFor customers that need eyelet full rolls

Ca idee . . . SPECIFICAȚII TEHNICE

Lățime de rulare între 600 și 2400 mm 
Stație de tracțiune cu role de presiune reglabile
Voltaj 230-240V
Putere 1,5kW
Presiune aer comprimat 6 bari / 87 psi.
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Elimină timpul necesar pentru realizarea tivurilor 
sudate pe o altă stație de finisare, în timp ce vă sporiți 
productivitatea. Noul All In One va suda, simultan, și 
va capsa ambele părți ale unui banner în mod automat. 
Este posibilă și sudarea benzii de ranforsare. Distanță 
reglabilă între echipamentele de capsat pentru a acoperi 
orice lățime de rulare între 600 și 2400 mm.

Încărcarea este ușoară cu role și fără cute datorită 
sistemelor sale de tensionare. Noul PlastGrommet 
All In One are stație de tracțiune cu role de presiune 
reglabile pentru a lucra cu diferite lățimi de role.

All In One

Sudarea tivului la 
procesul de finisareAutomatic system for banner finishing

Ca idee . . . SPECIFICAȚII TEHNICE

Lățime de rulare între 600 și 2400 mm
Cutter rotativ opțional
Voltaj 230-240V
Putere 1,5kW
Presiune aer comprimat 6 bari / 87 psi.
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Designul inovator al modelului Keencut Simplex oferă o precizie exactă pentru tăierea 
generală a materialelor large format de până la 3100 mm. 

Keencut Simplex are un cap de tăiere ergonomic și este realizat din aliaj de aluminiu 
aerospațial de înaltă rezistență, pentru funcționalitate și durabilitate. 

Keencut Simplex vine complet echipat și pregătit pentru a lucra cu un pachet de 100 de 
lame incluse. Echipamentul este prevăzut cu un sistem de rulmenți liniari, brevetat și testat 
în sarcină pentru 1.600 km, având o garanție de înlocuire de 20 de ani.

Designul inovator al modelului Keencut Evolution 3 oferă o precizie exactă pentru tăierea 
generală a materialelor de large format. Noul design robust, combinat cu capetele de tăiere 
QuickSwap și cu blatul portabil FreeHand, face din acest echipament unul premium.
Keencut Evolution 3 este garantat pentru tăierea la 0,2 mm de o linie dreaptă pe toată 
lungimea tăietorului. O altă caracteristică a acestui  echipament este anodizarea de o calitate 
superioară pentru un aspect și o funcționalitate eficientă pe toată durata funcționării. 

SPECIFICAȚII TEHNICE

Portabil, cu un 
design nou și 
robust

Acceptă 
cuțite de tăiere 
standard

SPECIFICAȚII TEHNICE

Keencut 
Simplex

EVOLUTION 3 
FREEHAND

Modele disponibile FH 310 / FH 260 / FH 160 / FH 110

Dimensiune de tăiere 3100 mm / 2600 mm / 2100 mm / 1600 mm / 1100 mm

Greutate 46 kg / 40 kg / 34 kg / 29 kg / 23 kg

Modele disponibile
Simplex 1100 / Simplex1600 /  Simplex 2100 / Simplex2600 /
Simplex 3100

Dimensiune de tăiere 1100 mm / 1600 mm / 2100 mm / 2600 mm / 3100 mm

Dimensiune 
(W × D × H): 

1730 × 190 × 90 mm / 1900 × 170 × 160 mm /
2370 × 170 × 160 mm / 2890 × 200 × 170 mm /
3380 × 200 × 170 mm

Greutate 4 kg / 6 kg / 7 kg / 21 kg / 26 kg
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Sistem de 
prindere pe 
toată lungimea

Precizie de tăiere 
max. 0,2 mm

Smart Fold face parte din noua gamă Keencut Evolution 3, caracterizată printr-un design 
mai robust și rezistent, noua tehnologie „Lift-and-Hover” (în curs de brevetare) și un sistem 
inovator pentru înlocuire rapidă și capete de tăiere rapide în funcție de materialul de tăiat.

Pliabil, poate fi depozitat sub bancă și fixat pe orice banc de lucru sau pe o masă Keencut 
pentru a crea un dispozitiv complet de tăiere. Mai puțină risipă de materiale și mai puține 
erori datorită noii linii de referință pentru tăiere și o precizie de tăiere de 0,2 mm garantată. 

SPECIFICAȚII TEHNICE

Keencut Steeltrak a fost proiectat pentru debitarea materialelor rigide utilizate în industria 
publicitară. SteelTrak este un echipament puternic, versatil, sigur și ușor de utilizat. Datorită 
sistemului revoluționar de fixare, până și materialele groase pot fi poziționate cu ușurință spre 
a fi debitate la cotele necesare, permițând o tăietură curată și fină.
Prin utilizarea acestui cutter se vor elimina erorile și pierderile, iar productivitatea va crește, 
generând un profit mai mare într-un timp mai scurt.
SteelTrak este un echipament esențial pentru producția publicitară fiind utilizat în ateliere de 
lucru din peste 70 de țări la nivel mondial.

SPECIFICAȚII TEHNICE

STEELTRAK

Modele disponibile Steeltrak 165 / 210

Dimensiune de tăiere 1650 mm / 2100 mm

Dimensiune (W × D × H): 2880 × 730 × 2130 mm 2440 × 580 × 2130 mm

Greutate 75 kg / 94 kg

Modele disponibile SF 360 / SF 310 / SF 260 / SF 210 / SF 160 / SF 110

Dimensiune de tăiere 3600 mm / 3100 mm / 2600 mm / 2100 mm / 1600 mm / 1100 mm

Greutate 72 kg / 63 kg / 54 kg / 47 kg / 38 kg

EVOLUTION 3 
SMARTFOLD
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Dogma 3.2 este un trimmer pentru tăiere verticală și orizontală. Poate prelucra o gamă 
vastă de materiale, datorită sistemului de fixare care ajută la poziționarea exactă a 
materialelor groase, putând fi astfel tăiate foarte ușor la cotele dorite. Rezultatul final?                
O tăiere curată și fină.

Dogma 3.2 este foarte ușor de utilizat și poate fi manevrat chiar și de către o persoană fără 
prea multă experiență. Trimmer-ul elimină erorile și pierderile, crescând productivitatea. 
Echipamentul se poate utiliza de către o singură persoană.

SPECIFICAȚII TEHNICE

DOGMA
Prelucrează 
materiale 
diferite, de 
grosimi variate

Extrim 360
Sistem 
electronic 
pentru ajustarea 
vitezei de tăiere

Flexa Extrim este un trimmer rotativ automat, cu o lățime de tăiere între 1600 și 3600 mm. 
Acest echipament electric este ideal pentru tăierea precisă a materialelor flexibile cu grosimi 
de până la 1.8 mm. Extrim dispune de o lamă circulară profesională ce permite tăierea 
materialelor cu o lățime maximă de 3600 mm. Lama este montată pe un suport robust plasat 
pe un sistem performant cu rulmenți care asigură o precizie maximă și o performanță de 
durată.

Flexa Extrim este un trimmer ergonomic ideal pentru tăieri precise și de calitate pe materiale 
precum hârtie, carton, folii din poliester, PVC, diferite materiale textile și pânză, suporturi 
digitale pentru print, imagini laminate, folii reflective, folii litografice, plastic.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile EXTRIM 160 / 260 / 360

Dimensiune de tăiere 1640 mm / 2640 mm / 3640 mm

Viteză maximă de tăiere 100 m / min

Grosime de tăiere până la 1,8 mm
Înălțime de lucru 920 mm
Dimensiune 
(W × D × H): 

2295 × 1100 × 540 mm / 3295 × 1100 × 540 mm / 
4295 × 1100 × 540 mm

Lățime de tăiere pe verticală până la 2100 mm

Lungime de tăiere orizontală până la 3500 mm

Adâncime de tăiere până la 30 mm

Diametrul lamei 165 mm
Dimensiune 
(W × D × H): 

3100 × 900 × 3200 mm

Greutate 300 kg
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Optimizează 
timpii de 
finisare

Evolution 2 este un sistem integrat de tăiere, conceput pentru a revoluționa viteza, 
precizia și confortul procesului de finisare. 

Sistemul integrat Lift&Hold, operabil din oricare capăt, asigură liniaritate consistentă chiar 
și sub presiune de încovoiere.

Lamele de tăiere pot fi comutate pentru materialele rigide sau flexibile. Baza de tăiere 
poate fi ajustabilă pentru planeitate perfectă. Cutter-ul vine gata echipat și pregătit de 
lucru, cu lamele incluse și se montează pe majoritatea suprafețelor bancurilor, printr-o 
serie de brațe proiectate pentru a optimiza alinierea și strângerea. 

SPECIFICAȚII TEHNICE

Evolution - E2

Conceput pentru realizarea lucrărilor de format mare din domeniul signalisticii, 
RET-2502 deține caracteristici care îl recomandă pentru tăierea rapidă a semnelor grafice, 
bannerelor și materialelor laminate. Trimmer-ul este prevăzut cu un capac de siguranță 
pentru a evita atingerea lamei ascuțite.

Acest echipament electric a fost gândit pentru a opera cu o viteză mare, scurtând, astfel, 
timpul de producție. Are o lamă rotativă cu ascuțire bidirecțională, care poate tăia cu 
ușurință materiale în ambele direcții.

De asemenea, trimmer-ul poate fi utilizat fără folosirea mâinilor, prin acționarea pedalei de 
picior. RET-2502 are și un colector de resturi atașat, pentru o operare ușoară și curată.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiune de tăiere 2500 mm

Viteză maximă de tăiere 120 m / min

Grosime de tăiere până la 0,8 mm

Dimensiuni BxLxH 3220 × 480 × 1020 mm

Greutate 80 kg

RET-2502
Piesele de tăiere 
pot fi comutate

Modele disponibile Evolution 2  1.600 / 2.100 / 2.600 / 3.100 / 3.600

Dimensiune de tăiere 1600 mm / 2100 mm / 2600 mm / 3100 mm / 3600 mm
Dimensiune 
(W × D × H): 

1930 × 180 × 260 mm / 2610 × 370 × 150 mm / 2930 × 180 × 
260 mm / 3610 × 370 × 150 mm / 3930 × 180 × 260 mm

Greutate 32 kg / 38 kg / 45 kg / 52 kg / 60 kg
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RET-1652 este un trimmer electric de format mare, care a fost conceput pentru a realiza 
lucrări de înaltă calitate. Cutter-ul electric realizează tăieturi fine și precise și poate fi 
utilizat pe pe o gamă largă de substraturi flexibile, cum ar fi bannere, postere și materiale 
laminate. 

Trimmer-ul electric RET-1652 se remarcă prin viteza de tăiere de 2 m / s, fiind echipat 
cu lamă rotativă bidirecțională. Echipamentul permite menținerea ambelor mâini libere 
și poate fi acționat prin pedala de picior. Este prevăzut cu capac de protecție și cu un 
recipient generos de colectare a resturilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiune de tăiere 1650 mm

Viteză maximă de tăiere 120 m / min

Grosime de tăiere până la 0,8 mm

Dimensiuni WxDxH 2370 × 480 × 871 mm
Greutate 70 kg 

RET-1652
Lamă 
rotativă 
bidirecțională

Mod de 
tăiere 
combinat 
(axele X și Y)

Miura II

Foarte ușor de folosit, Miura II poate opera în trei moduri diferite:
• manual: toate poziționările și operațiunile de tăiere se fac manual cu ajutorul panelului 

de operare „touch screen”;
• automatic: după introducerea valorilor de cutterare și a numărului de bucăți, toate operațiile 

sunt efectuate automat. Acest mod este ideal pentru transformarea unei role în bucăți;
• modul „cross reference”: un senzor optic recunoaște și memorează pozițiile de start 

și de sfârșit ale unui print; „touch screen-ul” este folosit pentru a introduce parametrii 
corecți pentru tăierea transversală. Acest mod de operare permite tăierea printurilor 
de mărimi diferite direct din rolă, cu condiția ca valorile longitudinale să fie respectate.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele 
disponibile

Miura II 160 / 265

Lățime de tăiere 1650 mm / 2650 mm

Viteză tăiere până la 30 m/min
Viteză de tăiere 
transversală până la 120 m/min

Grosime de tăiere pâna la 1,2 mm

Greutatea 
maximă a rolei

60 kg

Diametrul rolei până la 300 mm

Dimensiune 
(W × D × H):

2.500 × 1.000 × 1.300 
mm 3.500 × 1.000 × 
1.300 mm

Greutate 280 kg / 460 kg
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Îndoire la 
unghiuri de 
la 00 la 1800

Îndoire optimă a
materialelor cu 
grosime de până      
la 10 mm

Echipamentele PGM au fost create pentru îndoirea la cald (într-un unghi de la 0 la 180 
de grade) a materialelor termoplastice, cum ar fi metacrilat, policarbonat, polistiren etc. 
Flexa PGM 18 și 45 sunt produse din profile de aluminiu anodizat și permit o grosime a 
materialului de 1 până la 5 mm.

Grosimea redusă a unităților mașinii o face pretabilă în special pentru acele cazuri în care 
este necesară o distanță mică între îndoituri.

SPECIFICAȚII TEHNICE

PGM 18 / 45 PGM MB 100 
  MB 200

PGM MB 100 - MB 200 este un echipament conceput pentru îndoirea plăcilor din materiale 
termoplastice de diferite grosimi. Este ideal pentru crearea de decorațiuni, suporturi pentru 
expoziții, acoperișuri și fortificații urbane. 

Echipamentul este ideal pentru îndoirea materialelor cu grosimea de la 1 la 10 mm. Dispune 
de un sistem de răcire integrat și este echipat cu un regulator digital de temperatură, 
pentru menținerea elementului de încălzire.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Lățimea pro- 
filului axial 
între 2 unități

45 mm

Dimensiune 
(W × D × H):

1.500 × 17 × 190 mm / 
2.500 × 18 × 190 mm / 
1500 × 45 × 190 mm / 
2500 × 45 × 190 mm / 
3500 × 45 × 190 mm

Greutate 8 kg / 12 kg / 10 kg / 15 kg / 20 kg

Modele 
disponibile

PGM 18-100 / PGM 18-200 / PGM   
45-100 / PGM 45-200 / PGM 45-300

Lățime de 
lucru

1050 mm / 2100 mm / 1050mm / 
2100 mm / 3150 mm

Grosime 
material

până la 5 mm

Lățimea razei 8 - 10 mm

Viteză până la 10 rpm

Modele disponibile PGM MB 100 / PGM MB 200

Lățime de lucru 1050 mm / 2100 mm 

Grosime material până la 10 mm

Lățimea razei până la 60 mm
Lățimea profilului axial între două unități Ajustabil
Dimensiuni WxDxH 1600 × 250 × 350 mm / 2600 × 250 × 350 mm
Greutate 55 kg / 75 kg
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Polișare cu 
flacără

Îndoire optimă a
materialelor cu 
grosime de până       
la 15 mm

Echipamentele au fost concepute pentru îndoirea la cald (într-un unghi de la 0 la 180 
de grade) a materialelor termoplastice, cum ar fi metacrilat, policarbonat, polistiren etc. 
Posibilitățile de reglare a deschiderii de încălzire și a distanței dintre rezistență și plan 
permit adaptarea echipamentului la o vastă gamă de materiale cu grosimi diferite. Încălzirea 
simultană pe ambele părți a materialelor ce urmează a fi îndoite și eliminarea dispersiilor de 
căldură în mediu, duc la o reducere considerabilă a timpilor de încălzire, în special pentru 
îndoirea materialelor groase.

SPECIFICAȚII TEHNICE

PGM MB 
ACC

Echipament conceput pentru polișarea marginilor metacrilatului cu ajutorul unei flăcări, 
Flexa Hydroflame a luat naștere din modelul “550 M” cu umplere manuală cu apă, dar cu 
o producție mai scazută de gaze: aproximativ 3000 ml/h.
Prin procesul de electroliză a apei, mașina separă oxigenul de hidrogen și apoi le combină 
din nou în forma gazoasă. Flacăra atinge temperatura de 3500 °C. 
Nu există riscul apariției exploziilor pentru că generatorul produce doar gazul pe care îl 
consumă. Presiunea internă maximă este de 1 bar, iar riscul de a stoca gaze sub presiune 
este eliminat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Hydroflame 
250/550 M/ 
550 A

Diametrul duzei de la 0,6 până la 1,5 mm

Temperatură flacără până la 3500° C

Eficacitatea gazului până la 5500 ml / h

Dimensiuni WxDxH 670 × 550 × 730 mm
Greutate 90 kg

Modele disponibile PGM MB 200 ACC / PGM MB 300 ACC

Lățime de lucru 2100 mm / 3100 mm

Grosime material până la 15 mm

Lățimea razei 5-40 mm
Dimensiuni WxDxH 3000 × 2060 × 900 mm 4000 × 2060 × 900 mm
Greutate 160 kg / 200 kg
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Sudură 
ultra-puternică

Un echipament pentru lipit și finisat material de banner - vinil, PVC și prelată de până la 
510 g/m², RBW-1500S execută suduri termice de înaltă calitate, foarte ușor și practic. 
Proiectat pentru siguranță și funcționalitate, acest echipament compact este perfect 
pentru sudură, tivire, crearea buzunarelor frânghiei.  

RBW-1500S are o structură rezistentă și durabilă, iar asamblarea se face foarte simplu, 
fiind necesară ulterior doar o întreținere minimă. Standul cu înălțime ajustabilă și role face 
ca aparatul să fie mutat rapid și este foarte ușor de utilizat în combinație cu raftul de 
alimentare cu ghidaj inclus.

SPECIFICAȚII TEHNICE

RBW-1500S

Designul inteligent al modelului SEAMTEK 900 AT face posibilă orice aplicație de sudură. 
Datorită sistemului sofisticat cu mai multe brațe, configurația exactă poate fi setată într-un 
timp record, astfel încât un cordon de sudură de înaltă calitate să poată fi produs în orice 
situație.

Gama largă de role de presare, duze și ghidaje de acționare garantează flexibilitate maximă. 
De la 8 - 64 mm (0,3 - 2,5 in.), SEAMTEK 900 AT produce suduri suprapuse perfecte, 
tivuri, tivuri cu buzunar, tivuri cu cheder. Utilizatorii neexperimentați pot ghida materialele 
fără probleme. Întreaga operațiune este realizată intuitiv prin intermediul ecranului tactil, 
făcând parametrii de lucru ușor de controlat și reglat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

SEAMTEK 900 AT

Lățime de sudare 15 mm
Viteză până la 5 m / min
Grosime material până la 510 g
Temperatură până la 350° C
Dimensiuni (W × D × H) 610 × 381 × 229 mm
Greutate 48 kg

Presiune aer 6 - 8 bar

Viteză 0.1 - 30 m / min

Temperatură 120 - 650 ° C

Lățime cordon sudură 8 - 64 mm

Dimensiuni (W × D × H) 1500 × 702 × 1500 mm
Greutate 238 kg

Sudură
fără egal
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Echipamentul pentru sudură Leister UNIPLAN Seria 300/500 are o capacitate de sudare 
cu aer cald de 12.500 rpm motor suflant cu perii. Fie că sudați prelate pentru camioane, 
corturi sau bannere, UNIPLAN 300 și UNIPLAN 500 sunt alegerea ideală.

Ridicarea integrată a prelatelor și pivotarea automată a duzei vă facilitează munca și 
crește fiabilitatea. Datorită roții pivotante mobile, este ușor să ocoliți obstacole, cum ar 
fi garnituri, cârlige sau alte accesorii. Automat, practic, sigur - UNIPLAN 300 / UNIPLAN 
500.

SPECIFICAȚII TEHNICE

UNIPLAN 
300/500

HEMTEK ST este proiectat pentru a fi utilizat într-o gamă largă de aplicații și este deosebit 
de intuitiv în utilizare. După instalarea echipamentului, puteți începe să sudați imediat. 
Pregătirea sau sudarea cu un aparat de sudură cu mâner cu aer cald nu mai este necesară. 
De acum înainte, puteți să sudați rapid bandurile bannerelor sau prelatelor promoționale - de 
la colț la colț - cu ușurință.

Datorită pedalei, ambele mâini rămân libere să orienteze materialul, conferind o sudură de 
calitate.

SPECIFICAȚII TEHNICE

HEMTEK

Lățime de sudare 40 mm

Viteză până la 7,5 m/min

Temperatură până la 620 grade Celsius

Greutate 15 kg

Dimensiuni (W × D × H) 500 × 310 × 300 mm

Lățime duză 20 / 30 / 40 mm

Viteză până la 12 m / min

Temperatură 100 - 650° C

Cantitatea de aer 1-10%

Dimensiuni (W × D × H) 433 × 350 × 600 mm

Greutate 27 kg

Viteză de 
sudare de până 
la 12 m/min

Display
digital cu
afișarea
temperaturii



F I N I S A R E
S U D U R Ă

53

Lățime duză 20 / 30 / 40 mm

Viteză până la 12 m / min

Temperatură 80 - 460° C

Cantitatea de aer 1-10%

Dimensiuni 482 × 278 × 269 mm

Greutate 16,4 kg

Super-rapid și flexibil (echipat cu accesorii multiple), Leister Geostar sudează practic toate 
tipurile de plastic, conferind performanțe deosebite. Echipamentul cântărește doar 16,4 kg, 
cu cadru din aluminiu turnat. Utilizând Geostar G5, materialele subțiri pot fi sudate în condiții 
de siguranță.

Unitatea de operare dispune de afișaj de tensiune integrat pentru monitorizarea permanentă 
a parametrilor de sudare și a tensiunii de rețea, iar înlocuirea panoului de sudare se realizează 
în mai puțin de 1 minut.

SPECIFICAȚII TEHNICE

GEOSTAR 
Sudează toate 
tipurile de 
plastic

Reglarea 
debitului 
de aer

Echipamentele TRIAC sunt instrumente cu aer cald pentru termocontractări pe materiale 
plastice. Echipamentele sunt potrivite utilizării în orice loc și sunt concepute pentru cele 
mai exigente nevoi profesionale.

Echipamentele TRIAC dispun de un design ergonomic, garantează o manipulare sigură 
și au un aspect modern. Gama de aplicații pentru care poate fi folosit este una vastă. 
Avantajele echipamentelor au fost demonstrate de-a lungul timpului, în orice condiții de 
lucru. Fără îndoială, TRIAC AT impresionează prin versatilitate.

SPECIFICAȚII TEHNICE

TRIAC 
AT, ST

Debitul de aer de la 20 l / min, până la 240 l / min

Grosime material până la 510 g

Temperatură 40-700° C / 630° C

Dimensiuni (W × D × H) 335 × 90 mm / 420 × 270 × 210 mm

Greutate 1 kg / 11,5 kg
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Impulse welding machine
for PVC banner and fabric

APOLLO 
155

Apollo 155 este un echipament profesional de sudură 
cu impulsuri, potrivit pentru materiale din teflon și 
silicon impregnat, folosind o tehnologie ecologică deloc 
periculoasă, datorită faptului că nu conține niciun câmp 
electromagnetic.

Echipamentul are două elemente de încălzire, ambele 
fiind protejate cu o folie subțire din teflon, care previn 
lipirea materialului de echipament: o bară integrată în 
partea de jos a mesei de lucru și o bară integrată în 
partea de sus care se mișcă vertical.

Temperatura, timpul de procesare și presiunea sunt 
controlate electronic cu un soft ce conține până la 39 
de memorii.

Lățime de lucru până la 1500 mm

Lățime de sudare până la 20 mm

Înălțime de lucru până la 980 mm

Dimensiuni 
(W × D × H)

5900 × 1250 × 1600 mm

Greutate 500 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE

Ca idee . . .

Nu conține câmpuri 
electromagnetice
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E C H I P A M E N T E 
D E B I T A R E 

R O L E

TESIS 
3300-5100

TESIS R
3300-5100 TESIS FLAG STRATOS

Trimmerul electric TESIS 300-5100, 
poate lucra cu role de diferite dimensiuni. 
Robust și practic, echipamentul este 
prevăzut cu dispozitive pneumatice pentru 
încărcarea ușoară a rolelor grele, cu un 
sistem realizat cu PLC și cu un sistem 
de lubrefiere integrat al lamei de tăiere. 
Optional, trimmerul poate fi dotat cu un 
afișaj digital pentru dimensiunile de tăiere. 

Cu TESSIS R 3300-5100, operatorii din 
industria publicitară pot tăia role de diferite 
dimensiuni, având inclusiv posibilitatea 
de a le rebobina, foarte rapid și ușor. 
Trimmerul electric este prevăzut cu sistem 
de lubrefiere integrat al lamei de tăiere. 
Optional, trimmerul poate fi dotat cu un 
afișaj digital pentru dimensiunile de tăiere.

TESSIS FLAG dispune de un contorizor 
de lungime al materialului, folosind un 
singur echipament, fără pierderi de 
material sau de timp, datorită tăierii 
pneumatice drepte la finalul operației de 
rebobinare. De asemenea, acest model 
dispune de un sistem pentru o încărcare 
și descărcare confortabilă și ergonomică 
a rolelor, cu acces imediat la panoul de 
control user-friendly. 

STRATOS permite tăierea rolelor de 
diferite dimensiuni, pentru a obține altele 
mai înguste. Cilindrii de rulare pot fi tăiați 
prin setarea modului manual sau automat. 
Echipamentul dispune de reglaje posibile 
pentru modul de tăiere automată. Se pot 
alege până la zece lățimi de tăiere diferite, 
programabile din fante foarte înguste până 
la fante late. 
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Versatilitate și 
productivitate crescută

Laminatoarele Flexa XPRO sunt echipamente compacte, 
fiabile și ușor de utilizat, potrivite pentru capsularea și 
laminarea materialelor autoadezive, hârtiei, cartonului, 
pe diverse suporturi flexibile și rigide. Procesul de 
laminare se realizează la rece cu role superioare încălzite 
(60° C). 

Flexa XPRO crește productivitatea și garantează 
rezultate performante, fără bule de aer, pentru diverse 
aplicații de comunicare vizuală: afișaje interioare rigide și 
flexibile, grafică podea, pop-up-uri, roll-up-uri bannere, 
signalistică outdoor, colantare auto.

Laminators for visual communication

Timp de 
preîncălzire

15 min

Lățime de 
laminare

1620 mm

Temperatură până la 60° C Infrared

Viteză de 
laminare

până la 7 m / min

Grosime film 50 - 500 µm

Dimensiuni 
(W × D × H)

2.000 × 630 × 1100 mm

SPECIFICAȚII TEHNICE

F I N I S A R E 
L A M I N A R E

Ca idee . . .

XPRO
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High Quality Laminators

Gama de echipamente Royal Sovereign RSC cu 
asistență la cald a rolelor laminate asigură o laminare 
de înaltă calitate, la cele mai mici costuri. Aceste 
echipamente sunt special concepute pentru ca utilizatorii 
să realizeze cu ușurință grafică de format mare, într-o 
manieră profesională.

Construite pentru siguranță și dotate cu un sistem     
user-friendly, aceste mașini robuste sunt perfecte pentru 
laminarea și montarea graficelor sensibile la presiune, cu 
o lățime de până la 1650 mm.

Viteză de laminare 
de până la 5 m/min

Modele 
disponibile

RSC-1651 HCLTW 
RSC 1401 HCLTW

Lățime de 
laminare

1650 mm / 1400 mm

Temperatură până la 50° C

Viteză de 
laminare

până la 5 m / min

Grosime film 50 - 500 µm

Dimensiuni 
(W × D × H)

1950 × 550 × 1110 mm 
1710 × 550 × 1110 mm

SPECIFICAȚII TEHNICE

F I N I S A R E 
L A M I N A R E

Ca idee . . .

RSC Series
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FLEXA ROLLSROLLER ENTRY

Este un laminator flatbed (cu masă inclusă), conceput 
pentru aplicarea foliei și a tuturor tipurilor de vinil 
autoadeziv, film de transfer, laminarea la rece și 
montarea imaginilor pe panouri. Echipamentul permite 
aplicarea precisă a foliei adezive pe o mare varietate de 
materiale și poate fi utilizat pentru aplicații industriale. 

FLEXA CWT REGULAR

Laminatorul flatbed este conceput pentru aplicarea foliei 
și a tuturor tipurilor de vinil autoadeziv, film de transfer, 
laminare la rece și asamblarea imaginilor pe panouri. 
CWT REGULAR este montat pe roți și echipat cu mese 
de extensie mobile. Opțional, înălțimea poate fi reglabilă 
pentru a garanta o utilizare ușoară.

FLEXA ROLL-S PROFFESIONAL 

FLEXA ROLL-S PROFFESIONAL este un laminator 
flatbed (cu masă de lucru inclusă), care vă poate oferi 
acces la metoda superioară de producție oferită de 
tehnica Flatbed Applicator. Suprafața de lucru a mesei 
este fabricată din sticlă tratată, echipată cu LED, și 
prevăzută cu un strat subțire de tăiere.

FLEXA ROLL-X ADVANTAGE

Echipamentul este un laminator cu masa de lucru 
multifunțională, complet echipată, care vă oferă acces 
la metoda superioară de producție, oferită de tehnica 
Flatbed Applicator. Echipamentul permite aplicarea 
ușoară și precisă a foliilor pe materiale precum plasticul, 
tabla, sticla sau bannerele. 

FLEXA CWT PREMIUM

FLEXA CWT PREMIUM este un laminator flatebed (cu 
masă de lucru inclusă), conceput pentru a permite 
aplicarea precisă a foliei și a vinilului autoadeziv pe o 
mare varietate de materiale. Echipamentul este dotat cu 
un cilindu de cauciuc, care asigură rezultate fără bule, 
ușor de mutat și utilizat. Laminatorul este montat pe roți 
și mese de extensie mobile. 

CWT
ENTRY

CWT
REGULAR

ROLL-X 
PROFESSIONAL

ROLL-X 
ADVANTAGE

CWT
PREMIUM

F I N I S A R E 
L A M I N A R E
F I N I S A R E 

L A M I N A R E
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Ca idee . . .

Perfect lamination, excellent results

Flexa Easy Lite 160 este un laminator profesional cu 
lățime de laminare de 1600 mm, creat special pentru 
montarea imaginilor pe panouri, aplicarea de folii dublu 
adezive și aplicarea foliilor de protecție.

Acest echipament profesional poate lamina imaginile în 
cel mai simplu, rapid și precis mod, având spațiul dintre 
role de maximum 30 mm.

Cu rola de sus încălzită, Easy Lite 160 reprezintă soluția 
perfectă pentru utilizatorii care caută un echipament 
compact, sigur și ușor de folosit, care să garanteze o 
producție de înaltă calitate.

Lățime de laminare
de 1600 mm

Lățime de 
laminare

1600 mm

Temperatură până la 50° C

Viteză de 
laminare

până la 5 m / min

Înălțime de lucru 900 mm

Distanța 
dintre role

până la 30 mm

Dimensiuni 
(W × D × H)

2100 × 680 × 1400 mm

Greutate 190 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE

EASY LITE 
160



L A M I N A T O A R E 
F L AT E B E D

60

Perfect finish every time!

EASY
Laminatoarele profesionale EASY sunt create pentru 
cașerarea ușoară și precisă a diferitelor imagini printate, 
aplicarea foliilor de laminare sau a foliilor și a benzilor 
adezive.

Timpul de înlocuire al materialului de lucru este de 
doar câteva secunde, datorită faptului că mașina 
permite înlăturarea rapidă a axului și blocarea rolei. Cu 
ajutorul sistemului de blocare ESABLOCK este posibilă 
repararea erorilor care pot să apară.

Ca idee . . .

Panou de comandă 
cu funcții 

intuitive

Modele 
disponibile

Easy 160 / 210

Lățime de 
laminare

1600 mm / 2100 mm

Temperatură până la 50° C

Viteză de 
laminare

până la 10 m / min

Înălțime de lucru 890 mm

Distanța 
dintre role

până la 40 mm

Dimensiuni 
(W × D × H)

2050 × 800 × 1300 mm 
2500 × 800 × 1300 mm

Greutate 240 kg / 290 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE

F I N I S A R E 
L A M I N A R E
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Always top lamination

FORMULA
Aceste laminatoare profesionale au fost create pentru 
cașerarea ușoară și precisă a diferitelor imagini printate, 
aplicarea foliilor de laminare sau a foliilor și a benzilor 
adezive. Flexa Laminator Formula poate susține role 
grele și de dimensiuni mari, cu diametre de 300 mm. 
Este echipat cu role acoperite cu silicon, cu diametru 
mărit de 150 mm.

Echipamentul are facilități opționale de vacuumare și 
posibilitatea de a lamina hârtii foarte subțiri, chiar și pe 
cele utilizate de printerele electrostatice. Bara frontală 
de derulare permite o perfectă aliniere și tensionare a 
materialului de lucru, în timp ce rola superioară încălzită 
permite folosirea materialelor low cost.

Ca idee . . .

Sistem exclusiv 
de blocare 
ESABLOCK

Modele 
disponibile

Formulă 160 / 210

Lățime de 
laminare

1600 mm / 2100 mm

Temperatură până la 110° C

Viteză de 
laminare

până la 10 m / min

Înălțime de lucru 890 mm

Distanța 
dintre role

până la 48 mm

Dimensiuni 
(W × D × H)

2100 × 900 × 1300 mm 
2600 × 900 × 1300 mm

Greutate 300 kg / 390 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE

F I N I S A R E 
L A M I N A R E
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High quality, long lasting results

BURKLE
Laminatorul BURKLE este conceput pentru aplicarea 
continuă a straturilor de bază sau a lacurilor protectoare. 
Echipamentul asigură rezultate durabile ale aplicațiilor 
pe piese de lucru cu o lățime de până la 2100 mm.

Laminatorul poate fi  utilizat pentru aplicarea cernelurilor 
pe suprafețe care nu pot fi imprimate în mod normal 
(ex. sticlă), aplicarea lacurilor colorate pentru a 
crea o bază chiar și cu auriu sau argintiu, aplicarea 
lacurilor transparente (mat sau lucios) pentru protecția 
materialelor printate digital.

Laminatorul oferă posibilitatea stabilirii cantitatății de lac 
care trebuie aplicată și are cicluri automate de curățare 
(pentru schimbarea culorii / lacului).

Ca idee . . .

Sistem independent de 
transport, montat în 

cadrul echipamentului

Ca idee . . .

Modele 
disponibile

BURKLE 130 / 160 / 210

Lățime 1300 mm / 1600 mm / 2100 mm

Viteză 5-20 m / min 

Diametrul rolei 240 mm

Înălțime de lucru până la 1040 mm

Grosime 
material

până la 80 mm

Dimensiuni 
(W × D × H)

3350 × 2930 × 1800 mm 
3650 × 2930 × 1800 mm 
4150 × 2930 × 1800 mm

SPECIFICAȚII TEHNICE
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Ca idee . . .

Seria laminatoarelor speciale cuprinde echipamente concepute pentru a răspunde nevoilor de producție din arii specializate 
precum industria de conversie, industria mecanică, industria de sticlă, mobilier și multe altele. Acestea au funcții special 
concepute pentru a răspunde standardelor din fiecare domeniu căruia îi sunt destinate.

LAMINATORS FOR VISUAL COMMUNICATION

Laminator 
pentru 
sticlă

Laminator 
pentru 
conveyor

Laminator pentru 
semne 
rutiere

Laminatoare 
pentru 
sticlă și 
aluminiu

Laminator 
pentru 
materiale 
din plastic

Laminator 
pentru 
plăci 
aluminiu

F I N I S A R E 
L A M I N A R E
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CG-SR III 
Series

Mimaki prezintă seria de cutter plotter CG-SRIII 
disponibilă în trei lățimi, ideală pentru o gamă largă de 
aplicații grafice, printre care imprimeuri pentru textile, 
signalistică, bannere, etichete, postere, afișaje puncte 
de vânzare, decorări vehicule etc. 

Datorită funcției Half Cut, în timpul procesului de tăiere, 
este lăsată o parte de suport la punctele de conectare 
pentru o manipulare mai ușoară, iar decuparea precisă 
pe lungime este permisă prin compensarea segmentului. 

Având cea mai bună presiune de tăiere din clasa sa, 
gama de materiale pentru diverse aplicații este mărită.  
Presiunea de prindere poate fi comutată în două 
niveluri pentru a acoperi o gamă largă de foi, inclusiv 
materiale groase.

Extreme Curve Cutting Speed Funcție Half Cut 
Over Cut

Ca idee . . .

Modele 
disponibile

CG-60SRIII / CG-100SRIII / 
CG-130SRIII

Dimensiune 
de tăiere

606 mm / 1070 mm / 1370 mm

Lățime media 
acceptată

90 - 740 mm / 90 - 1250 mm /      
90 - 1550 mm

Viteză de tăiere până la 700 mm / s

Repetabilitate + / - 0,2 mm

Presiune până la 500 g

Software Mimaki FineCut

Dimensiuni 
(W × D × H)

1030 × 430 × 335 mm 
1530 × 580 × 1150 mm 
1830 × 580 × 1150 mm

Greutate 24 kg / 41 kg / 46 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE
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GR Series Cutterul CAMM-1 GR iese în evidenţă cu cea mai mare 
viteză din clasa sa, până la 1485 mm pe secundă. 
Cutter-ele din seria GR asigură precizia execuţiei, 
chiar și la viteze mari de operare. Proiectat să fie robust 
și stabil, noul cărucior de tăiere și port-cuţitul asigură 
o forţă de apăsare de până la 600 g, în timp ce noul 
design în formă de L conferă o maximă stabilitate pentru 
asigurarea unor finisaje de înaltă calitate.

Potrivit pentru o gamă largă de aplicații: grafică laminată, 
signalistică, etichete, prototipuri de ambalaje și grafică 
reflectorizantă. 

Cut more. Cut faster. Cut tougher.

Ca idee . . .

Precizie înaltă a 
tăierii, chiar și la 

viteză mare

Modele disponibile GR-640 / GR-540 / GR-420

Dimensiune 
de tăiere

1651 mm × 25000 mm 
1397 mm × 25000 mm 
1075 mm × 25000 mm

Lățime media 
acceptată

până la 1802 mm / 1548 mm / 
1224 mm

Viteză de tăiere până la 1485 mm / s

Repetabilitate până la 0,1 mm

Presiunea lamei până la 600 gf

Software Roland DG

Dimensiuni 
(W × D × H)

2165 × 740 × 1190 mm 
1910 × 740 × 1190 mm 
1650 × 740 × 1190 mm

Greutate 93,5 kg / 87 kg / 78 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE
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FX Series

Where performance meets value

Prin combinarea măiestriei de renume mondial cu 
accesibilitatea în practică, Summa a reușit să creeze o 
serie de cutter plottere de top, care să acopere toate 
nevoile operatorilor din piață.

Panoul mare de control este ușor de utilizat și permite 
operatorului să schimbe rapid viteza, presiunea, modul 
de plotare și alte setări, să efectueze teste și multe 
altele. Alinierea tăierilor de contur OPOS-X vă permite 
să tăiați fidel grafica realizată pe material flexibil.

Capul de tăiere de mare viteză oferă o precizie 
incredibilă pentru o tăiere sigură și fără efort.

Cap de tăiere de 
mare viteză

Ca idee . . .

Modele 
disponibile

D60 / D120 / D140 / D160

Dimensiune 
de tăiere

600 mm / 1200 mm / 1350 mm / 
1580 mm

Viteză de tăiere până la 1131 mm / s

Forță de tăiere până la 400 gf

Software
Cutter Control, Winplot & 
Mac Sign Cut 

Dimensiuni 
(W × D × H)

1000 × 350 × 300 mm 
1600 × 680 × 1120 mm 
1750 × 680 × 1145 mm 
1980 × 680 × 1145 mm

Greutate 15 kg / 42 kg / 48 kg / 54 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE
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Contour cutting at its best

S Series
Sistemul de tractare exclusiv MicroSprocket™ cuplat 
cu motoarele servo dau o rezultantă de acuratețe foarte 
severă. Materialul media este condiționat să urmeze 
o traiectorie foarte precisă a sistemului de tractare. 
OPOS (Optical Positioning Sensor) realizează calibrarea 
automată a poziționării vectorului de tăiere, inclusiv pe 
imaginile laminate.

OPOS este cel mai bine vândut sistem de poziționare 
optică din lume. Cutter-ele Summa S2 tractează cu 
aceeași acuratețe toate tipurile de folii asigurând o 
repetabilitate garantată.

Ca idee . . .

OPOS - Decupare cu 
aliniere automată

Modele 
disponibile

S2 D75 / S2 D120 / S2 D140 / 
S2 D160

Dimensiune 
de tăiere

742 mm / 1200 mm / 1350 mm / 
1580 mm

Viteză de tăiere până la 1414 mm / s

Forță de tăiere până la 400 gf

Repetabilitate +/- 0,1 mm

Software
Cutter Control, Winplot & 
Mac Sign Cut 

Dimensiuni 
(W × D × H)

1410 × 680 × 1110 mm 
1870 × 680 × 1110 mm 
2020 × 680 × 1110 mm 
2250 × 680 × 1110 mm

Greutate 69 kg / 86 kg / 98 kg / 114 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE
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Cutting Solutions

Precision is in our DNA

Mesele de tăiere de la ARISTO sunt concepute ca 
unelte versatile, multifuncționale și eficiente. Acestea 
au diverse niveluri de automatizare a procesului de 
producție și finisare, reușind să se sincronizeze cu o 
gamă largă de alte echipamente și software-uri foarte 
cunoscute. 

Sistemele de finisare pot fi controlate de la distanță  și 
pot furniza soluții pentru diverse domenii de aplicare. 
De asemenea, se pot personaliza în funcție de nevoile 
fiecărui client, cu ajutorul sistemelor modulare. Sunt 
compatibile cu materiale dificile, fluxuri de lucru 
încărcate sau chiar cu bugete restrânse.

OPȚIUNI DISPONIBILE

Ca idee . . .

Experiență și 
acuratețe din 1862

• MultiUnit 
• Sistem frezare HF
• Dispozitiv tăiere rotativă
• Dispozitiv tăiere în V
• Dispozitiv tăiere cu ultrasunete
• Dispozitiv tăiere cu laser
• Cameră CCD
• Cap printare pentru codificare
• Cititor coduri de bare
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A compact flatbed cutting plotter to 
perfectly shape your ideas

CFL 605 RT
Mimaki CFL-605RT este un cutter flatbed 
multifuncțional, compact, cu o suprafață utilă de 
aproximativ 610 mm x 510 mm. Echipamentul susține 
producția la cerere cu mai multe funcții, inclusiv tăierea 
tangențială și excentrică, plus biguire pentru finisarea 
imediată a ambalajelor și a prototipurilor.

Cu o amprentă compactă de aproximativ 1370 mm și 
respectiv 1050 mm, sistemul CFL-605RT se potrivește 
perfect într-un birou de design.

Ca idee . . .

Funcție inovatoare 
Mimaki Half-Cut

Sistem mișcare 
X/Y/Z/ - 4 axe

motoare servo

Prindere material masă cu vacuum

Dimensiune 
maximă media

630 mm × 530 mm

Dimensiune 
maximă de tăiere

610 mm × 510 mm

Viteză maximă de 
tăiere

XY: 423 mm / s 
(45° angle direction) 
Z: 30 mm / s

Forță presoare 
(tăiere)

excentric 1.000 g
tangențial și biguire: 1.500 g

Precizie tăiere < 0,2 mm

Adâncime maximă 
de tăiere

normal 10 mm
tangențial 2 mm

Greutate maximă 
media

20 kg

Dimensiuni 
(W × D × H)

1320 mm × 1045 mm × 1100 mm

Greutate 
echipament

109 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE
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Cutting Plotter with Outstanding Value

Seria Mimaki CF2 de cuttere plottere taie o gamă largă 
de materiale, folosind o varietate de capete și lame.

Acestea pot fi echipate cu un tăietor tangențial, un 
tăietor reciproc, o rolă de marcare și un tăietor pivotant, 
în funcție de materialul care trebuie tăiat.

Echipamentele se evidențiază prin decuparea precisă a 
conturului cu senzorul fotografic color Mimaki patentat.

De asemnea, este valabilă și funcția Half-Cut, care 
poate realiza o tăiere parțială prin ajustarea adâncimii 
lamei de tăiere.

Ca idee . . .

Precis și 
ultraperformant

CF2 
Series

Modele 
disponibile

CF2-0912 (90 × 120 cm)           
CF2-1218 (120 × 180 cm)

Dimensiune 
de tăiere

1170 mm × 900 mm /                   
1770 mm / 1200 mm

Viteză de tăiere până la 500 mm / s

Forță de tăiere până la 400 gf

Interfață RS-232C

Dimensiuni 
(W × D × H)

1760 × 1600 × 1100 mm                 
2360 × 1900 × 1100 mm

Greutate 140 kg / 180 kg

SPECIFICAȚII TEHNICE
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S I S T E M E  C N C

Seria de echipamente CNC VHF ACTIVE PRO are ca țintă 
performanța în precizie și este destinată profesioniștilor 
din industria publicitară.

Echipamentele VHF ACTIVE PRO sunt dotate cu masă 
de lucru integrată, cu vacuum, și au la bază un sistem cu 
randament ridicat pentru procesele de acțiune și mișcare, 
dar și pentru susținerea unității de prelucrare, acestea 
fiind controlate prin controlere performante. Sistemul de 
susținere este stabil, construit cu profile de dur-aluminiu, 
are motoare hibride pentru acționarea axelor X și Y, 
înglobând două sisteme de acționare pe axa Y pentru o 
mai bună distribuție a forței. 

VHF Active Pro

XXL plate processing
Masa vacuum 
integrată în 

zona de lucru 

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

• MultiUnit 
• Sistem frezare până la 6 KW 
• Schimbător automat de scule  
• Dispozitiv tăiere oscilantă tangențiala 
• Dispozitiv tăiere în V
• Dispozitiv biguire
• Cameră CCD 
• Masă de vacuum integrată
• Suprafață de lucru pana la 2000 × 4000 mm
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S I S T E M E  C N C

Seria de CNC-uri Grand Central Premium sunt 
echipamente proiectate pentru prelucrarea suprafețelor 
plane și sunt recomandate pentru diferite industrii: 
agenții de publicitate, producători de mobilier, 
procesatori industriali etc.

Datorită puterii de până la 9 kW a unității rotative, a 
ghidajelor ceramice, a suprafeței de lucru cu vacuum 
și a schimbătorului automat de scule, orice lucrare de 
frezare sau gravare este mult mai simplă și mai intuitivă. 

Sistemele CNC Grand Central Premium pot prelucra o 
varietate de materiale, dintre care enumerăm: lemn, MDF, 
dibond, materiale acrilice, PVC, aluminiu, oțel, plastice, 
panouri compozite, marmură,  cupru, diverse aliaje etc.

Ca idee . . .

Design compact și 
anduranță ridicată

CNC cutting machines for your 
application & budget

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile Grand Central 1.325 / 2.130

Ax până la 9 kW răcit cu aer

Suprafața de lucru  
(X × Y × Z)

până la  
2100 × 3000 × 300 mm

Software compatibil Autodesk ArtCAM 2016

Rezoluție software 0,01 mm

Rezoluție mecanică 0,04 mm

Alimentare curent trifazic

Viteză mișcare liberă pană la 33 m/min

Viteză în timpul lucrului
până la 25 m/min  
(în funcție de material)

CNC GRAND CENTRAL SERIES
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G R A V A T O A R E

BRM Lasers prezintă o gamă complexă de modele, 
potrivite pentru producție și prototipare, având ca 
rezultat aceeași precizie de top și flexibilitate pentru 
toată gama de gravatoare BRM. Echipamentul de 
gravat este ales în funcție de tipul materialului de 
prelucrat, precum și de dimensiunea totală sau 
grosimea acestuia.

Gravatoarele laser BRM sunt echipate cu motoare 
servo, asigurând, astfel, o stabilitate ridicată în 
procesul de producție. În plus, tubul laser este răcit 
de un sistem cu apă închis și prevăzut cu alarmă. 
Precizia de funcționare a gravatorului laser BRM este 
de ± 0,1mm, iar viteza maximă de funcționare variază 
între 800 – 1000 mm/s.

Ca idee . . .

BRM CO2 Laser

Precizie și viteză de 
lucru ridicate  

For effortless lasering of wood,  
acrylics, steel and paper!

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile
BRM 4060 / BRM 6090 / BRM 
90130 / BRM 100160

Suprafață de lucru

400 × 600 × 230 mm / 
600 × 900 × 230 mm / 
900 × 1300 × 230 mm / 
1000 × 1600 × 230 mm

Suprafață de gravare

475 × 400 mm /  
775 × 600 mm / 
1175 × 900 mm / 
1475 × 1000 mm

Greutate 250 kg / 330 kg / 450 kg / 560 kg

Putere laser
80 W / 100 W / 100/150 W / 
100/150 W
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G R A V A T O A R E

BRM Lasers prezintă gama Budgetline, potrivită pentru 
producție și prototipare, cu fiabilitatea caracteristică  
întregului portofoliu de gravatoare laser BRM. 

Gravatoarele laser BRM sunt echipate cu tehnologii 
de ultima generație, asigurând, astfel, o stabilitate 
ridicată în procesul de producție. Tubul laser este răcit 
de un sistem închis, pe bază de apă, prevăzut cu un 
senzor de avertizare.

Ca idee . . .

BRM Budgetlaser CO2 line

Accesibil – versatil

For effortless lasering of wood,  
acrylics, steel and paper!

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile
BUDGET 3050 / 4060 / 6090 / 
90130 / 100160

Suprafață de lucru
300 × 500 mm / 400 × 600 mm / 
600 × 900 mm / 900 × 130 mm / 
1.000 x 1.600 mm

Greutate
85 kg / 230 kg / 280 kg /  
380 kg / 460 kg

Putere laser
60 W / 60 W / 80W /  
100 W / 100 W

Conexiune USB, Internet

Dimensiuni W x D x H

1550 × 750 × 540 mm /  
1600 × 930 × 1040 mm / 
1750 × 1140 × 1040 mm /
1940 × 1500 × 1040 mm /   
2240 × 1570 × 1040 mm
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P R I N T E R E  3 D

Massivit 3D oferă un portofoliu de imprimante 3D 
versatile, de format mare, pentru un impact vizual 
puternic. Atât imprimanta 3D Massivit 1800 3D, cât 
și imprimanta 3D Massivit 1500 Exploration 3D sunt 
orientate către o gamă largă de aplicații din domenii 
precum: publicitate, divertisment, design interior.

Tehnologia 3D Massivit oferă structuri fără suport, 
ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a timpului 
și a costurilor manuale de muncă, precum și a 
deșeurilor minime.

Groundbreaking, super-fast technology 
for business success Printare 3D la 

dimensiuni mari

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile Massivit 1500 / Massivit 1800

Calitate de printare
Normal, Quality,  
Rezoluție ridicată

Suprafață de printare 
(XYZ): 

1470 × 1170 × 1450 mm /
1450 × 1110 × 1800 mm

Viteză de printare

300 mm/s viteză liniară și 35
cm/h pe axa Z /
250 mm/s viteză liniară și 30
cm/h pe axa Z

Materiale de print Diamengel (translucent sau gri)

Software Massivit Smart
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Fiery® XF
Rasterlink PRO Series

EFI™ Fiery® crește nivelul productivității și calitatea culorilor pentru printerele 
de format mare și foarte mare. Software-ul performant funcționează pe printere 
cu cerneluri pe bază de solvent, eco-solvent și UV, cum ar fi: EFI VUTEk®, 
Rastek™, Epson, Canon, Mimaki, Mutoh si Roland.

EFI™ Fiery® optimizează investiția, reducând timpul de producție și 
reproducând fidel culorile oricărei lucrări. Acest program are instrumente 
complexe pentru producție și capacități puternice pentru editare, caracteristici 
ce permit ajustarea foarte rapidă a culorilor.

CARACTERIST IC I

• Gestionare inegalabilă a lucrărilor de tipărire
• Productivitate și debit maxim
• Culoare, calitate și control suprem
• Producție tipărită cu experiență în afaceri.

CARACTERIST IC I

• Trei straturi de cerneală într-o singură trecere
• Libertate în aranjarea graficii și reducerea
   pierderilor de material
• Funcție de imprimare simultană cu mai multe profiluri
• Funcția JIG & Template.

Seria Rasterlink Pro este o gamă largă de aplicații software RIP, ușor de utilizat, 
de la Mimaki. Echipat cu redare pe 16 biți, software-ul permite pe deplin funcțiile 
avansate ale imprimantelor Mimaki.

Seria Rasterlink garantează operarea ușoară, chiar și pentru începători. De acum, 
imprimarea stratului alb se va realiza fără probleme, iar funcția de actualizare web 
servește la updatarea extrem de rapidă a software-ului și descărcarea profilului. De 
asemenea, sunt disponibile și imprimarea și tăierea continuă, precum și funcțiile 
de editare și înlocuire a culorilor.
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A C C E S O R I I  Ș I 
C O N S U M A B I L E

Gama variată de cuțite de tip drag knife și tangențial pentru sisteme cutter plotter 
Summa, Roland, Mimaki etc.

Alegerea cuțitului potrivit se face în principal în funcție de dimensiunea design-ul 
dorit și tipul materialului.

Freze, din carburi metalice sau diamantate, cu până la 6 muchii de tăiere pe 4 
axe, ideale pentru utilizări diverse, cum ar fi: debitare, gravare, debavurare, teșire, 
adâncire, lustruire.

Potrivite pentru lucrări cu finisaje premium, aceste freze pentru sisteme CNC sunt 
testate în cele mai dure condiții, remarcându-se prin caracteristici imbatabile.

CARACTERIST IC I

• Freze clasice pentru gravarea materialelor plastice, a lemnului     
   și a metalelor neferoase cu unghiuri superioare deja de la 15°
• Freze pentru cutii, cu un unghi superior de 92°
• Freze pentru materiale acrilice
• Freze cu muchii speciale pentru oțel inoxidabil
• Freze pentru gravarea canalelor de izolare pe plăci de circuite  
   obținând finisaje fără bavuri și curate.

Cuțite
Cutter plotter

Freze
CNC

CARACTERIST IC I

• cuțite cu unghi de 30° – ideal pentru design-uri de dimensiuni mici și cu detalii fine
• cuțite cu unghi de 45° – ideal pentru tăieri standard, în principal stickere, etichete
• cuțite cu unghi de 60° – ideal pentru design-uri de dimensiuni mari, în principal pentru             
   materiale reflectorizante.
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A C C E S O R I I  Ș I 
C O N S U M A B I L E

Primer

Primerul Magenta Vision este dedicat pentru tratarea suprafeței materialelor  
“pretențioase “ care nu au proprietăți foarte aderente pentru imprimarea cu cerneală 
UV ajutând astfel cerneala să adere la suprafața de printare. În plus, utilizarea 
primerului va crește semnificativ rezistența printurilor împotriva deteriorărilor 
mecanice și a rezistenței la apă.

Coating

Armor

Efi Armor reprezintă alegerea perfectă pentru protecția materialelor printate,  
indiferent dacă vorbim de materiale rigide sau suporturi flexibile, de razele UV, 
condiții meteo nefavorabile, uzură, chiar și substanțe chimice.

• Oferă aderență ridicată pentru imprimarea UV 
• Crește calitatea imprimării fără să afecteze culoarea
• Crește rezistența în timp a printurilor
• Compatibil cu o gamă variată de materiale: lemn, aluminiu,   
   sticlă, oțel, ceramică etc.

A V A N T A J E
• Oferă protecție ridicată materialelor printate expuse razelor UV sau stresului mecanic 
• Transparentă, fără să afecteze culoarea materialelor printate 
• EFI  Armor oferă o protecție chimică ridicată la solvenți și alte substanțe chimice dure
• Flexibilitate ridicată
• Rezistentă ridicată, până la 3 ani
• Potrivit pentru o gamă largă de materiale flexibile și rigide 
• Aplicarea se face automat cu sisteme de laminare lichidă sau manual, cu burete și role. 

A V A N T A J E
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A C C E S O R I I  Ș I 
C O N S U M A B I L E

Cerneală UV

MAGENTA-VISION deține un portofoliu vast de produse din gama cernelurilor UV, 
compatibile cu majoritatea imprimantelor digitale de format mare (flatbed, hybrid 
sau roll-to-roll)  acordând o atenție sporită calității produselor pentru a răspunde 
nevoilor pieței în ceea ce privește viteza de imprimare, calitatea imprimării, și 
protejarea mediului înconjurător.

Cerneală Solvent
și Eco-solvent

SunChemical oferă o gamă variată de cerneluri eco-solvent GREENGUARD 
Certification compatibile cu aproape toate tipurile de echipamente disponibile 
în piață. 

Cernelurile Sunchemical se evidențiază prin CALITATE fiind foarte apropiate de 
cernelurile originale. De asemenea, oferă o rezistentă UV și mecanică excelentă.

• Emisii volatile scăzute
• Uscare rapidă și compatibilitate cu o gamă largă de substraturi
• Gamă variată de culori disponibile: Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light       
   Magenta, Light Black
• Ambalare diversificată pentru o mai mare compatibilitate cu diverse tipuri de  
   sisteme de cerneală, aceasta fiind disponibilă în cartușe de 440 ml, bidoane de un    
   litru și pungi de 2 l
• Tipuri de imprimante compatibile: Mimkai , Roland, Mutoh, Epson, Seiko și altele.

A V A N T A J E• Gamă variată de culori disponibile, permițând atingerea unor culori dificile, cum ar fi  
   albastru reflex, roșu Coca-Cola, fără a compromite altele 
• Dimensiuni mici ale particulelor și dispersie fină, reducând întreținerea capetelor de  
   imprimare și mărind durata lor de viață. 
• Culori disponibile:  C, M, Y, K, LC, LM, LK și W
• Proprietăți de uscare bune atât pentru echipamentele cu tehnologie LED cât și  
   pentru cele cu Mercury Lamps
• Aderență excelentă și flexibilitate pe o mare varietate de materiale
• Emisii volatile scăzute
• Tipuri de imprimante compatibile: Efi-Vutek, Matan, NUR, HP, DURST, INCA,
   GANDINNOVATIONS și altele.

A V A N T A J E
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Sistem BULK

Sistemele BULK reprezintă alegerea portivită de cerneală pentru o autonomie 
ridicată și costuri mai mici de printare.

Service Echipamente

Servicii complete de asistență tehnică și mentenanță pentru echipamente din 
portofoliul Leykom, aflate în garanție, dar și post garanție.

Pentru a oferi clienților noștri cele mai bune soluții, am creat un sistem de consiliere 
și suport tehnic specializat, care funcționează la cele mai înalte standarde. Oferim 
asistență tehnică și pentru echipamentele ce nu fac parte din portofoliul nostru.

S U P P LY I N G
S U P P L I E R S

• Instalare
• Instruire operatori
• Profile culoare
• Contracte de mentenanță / service în garanție și post garanție
• Asigurare premium pentru echipamente .

• Costuri mai mici de printare 
• Capacitata de stocare de până la 2 l per culoare oferind   
   autonomie ridicată de printare fără întrerupere
• Compatibilitate cu o gamă variată de echipamente 
• Fiabilitate crescută 
• Configurație cu până la 8 culori.

A V A N T A J E
A V A N T A J E
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