
8 Głowic w dwóch rzędach

Przemysłowa maszyna do druku
sublimacyjnego

Najszybsze rozwiązanie na rynku

24/7

4 kolory

printhead

2698 m h

Model X



Kyocera - głowica przyszłości

Dzienna produkcja na najwyższym poziomie

Jakość, kolor, wysycenie

Konstrukcyjny ideał

Model-X jest najnowszą propozycją rmy Atexco. Maszyna została wyposażona w zestaw

ośmiu głowic grayscalowych rmy Kyocera. Głowice generując kroplę w przedziale

od 4 do 72pl i potraą drukować zarówno z fotograczną jakością oraz wykorzystując
2zmienną kroplę osiągać niewiarygodne prędkości druku sięgające 698 m h.

Model-X dostępny jest w dwóch konguracjach:

    8 głowic w jednym rzędzie - druk w podwójnym cmyk’u lub w 8 kolorach;

    8 głowic w dwóch rzędach - druk w podwójnym cmyk’u.

Wersja drukarki z zestawem głowic ustawionych w dwóch rzędach drukująca w
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podwójnym cmyk’u osiąga maksymalną prędkość druku wynoszącą 698 m h w rozdziel-

czości 400x600 dpi.

Model-X to nie tylko świetne głowice ale także rozwiązania znane z najdroższych modeli

maszyn, takich jak magnetyczny system przesuwu karetki. Rozwiązanie to eliminuje

mechaniczne łożyska a karetka porusza się na poduszce magnetycznej. Ma to ogromny

pozytywny wpływ na szybkość i precyzję drukarki. Wpływ magnetycznych silników

odczujemy także pod względem ekonomicznym.

Przy trzy zmianowej produkcji drukarka jest w stanie wydrukować grakę

o długości ponad 11000 mb. 

Nawet przy maksymalnych prędkościach urządzenie drukuje obrazy z bardzo dużą jako-

ścią i wysokim nasyceniem obrazu, bez negatywnego efektu bandingu. Prole kolorów

oraz bardzo dobre oprogramowanie RIP, które jest dostarczane z drukarką doskonale

interpretują pliki graczne przetwarzając je na wydruki. Same wydruki z Modelu-X cechują

się żywymi i naturalnymi kolorami.

    Ciężka i doskonale zaprojektowana konstrukcja

    Japońskie podzespoły

    Przemysłowe i bardzo szybkie głowice grayscalowe

    Magnetyczna bieżnia i silniki posuwu karetki

    Opcjonalny podajnik na Big Jumbo roll

    Stałe zasilanie w atrament z systemem odgazowywania atramentu
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    Precyzyjny system podawania materiału obsługujący nawet papier o gr. 18gr/m ,

oraz wiele innych cech powodują, że Model-X od Atexco jest najszybszym i najtańszym

rozwiązaniem w swojej klasie przeznaczonym dla profesjonalistów druku tekstylnego. 



Opcjonalny podajnik
na przemysłowych rozmiarów
Jumbo-Roll

Pas magnetyczny. Przesuw 
głowicy karetki odbywa się
na poduszce magnetycznej

Japońskie podzespoły.
Przemysłowe i bardzo
wydajne silniki o dużej mocy

Nowej generacji pompy
atramentu

bęben olejowy

szerokość 180 cm

ciężka, przemysłowa konstrukcja



Wysoka jakość

Zaufanie do marki

... od 1992 roku
- Precyzja druku

- Lepsze nasycenie 

- Żywe, naturalne kolory

- Brak ograniczeń drukowanych wzorów

Ponad 2000 zadowolonych klientów na

całym świecie.

Ponad 20 lat doświadczenia w branży

tekstylnej i technologii ink-jetowej.

Model MODEL - X

Typ/Rodzaj

Kolory

Pojemność

400x600   1 pas

400x1200   2 pasy

Wilgotność

400x1800   3 pasy

Temperatura

Głowice drukujące 8 x Głowic KYOCERA

1850 mm

1950 mm

55% - 70%

20 C - 30 C
o o

sublimacyjny/dyspersyjny

CMYK

10 litrów/kolor

8 głowic w 2 rzędach; prędkość karetki 1.8 m/s; 1 pas = 20cmTryby

Szerokość druku

Szerokość materiału

System operacyjny

Typ komunikacji

Oprogramowanie RIP

Zasilanie

Język

Windows XP lub wyżej

TCP/IP RJ45

Ajet RIP

Angielski

AC110/230 V, 50/60 Hz

60 dB

dł. szer. wys. 375x210x198 cm / 1800 kg

Poziom hałasu

Wymiary/waga

Atramenty

Tryby druku

/Prędkość

Środowisko

pracy

Firma Atexco jest liderem wśród dosta-

wców rozwiązań do druku tekstylnego.

Misją Atexco jest pomoc w transformacji

tradycyjnego przemysłu tekstylnego.

    PRACA W TRYBIE 24 GODZINNYM    DZIENNA PRO-

DUKCJA 11000mb    JAPOŃSKIE GŁOWICE I ELEKTRO-

NIKA    ŁOŻYSKA LINIOWE    ZMIENNA KROPLA

MICRO-DOT    SYSTEM DEGAZOWANIA ATRAMENTU

    INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM ATRAMEN-

TU    FOTOGRAFICZNA JAKOŚĆ DRUKU.

2698 m h

2351 m h

2234 m h
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