
Szybka przemysłowa cyfrowa drukarka sublimacyjna

Kompaktowa drukarka o przemysłowych
parametrach,
Wysoka jakość druku dzięki doskonałym
głowicom Kyocera oraz magnetycznemu
silnikowi liniowemu,
8 głowic Kyocera w dwóch rzędach.

* Podana prędkość jest dla druku o szerokości 120 cm w konguracji osiem głowic ustawionych w dwóch rzędach.
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Model YModel Y

24300-12500 m /24h

180 cm

4 kolory

2522 m h*



Dzienna produkcja na najwyższym poziomie

Konstrukcyjny ideał

Wersja drukarki z zestawem głowic ustawionych w dwóch rzędach drukująca w
2podwójnym cmyk’u osiąga maksymalną prędkość druku wynoszącą 522 m h w rozdzielczości

300 dpi.

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

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

mechanicznych szybko zużywających się części takich jak paski, przekładnie, rolki, łożyska,

a karetka porusza się na poduszce magnetycznej. Ma to ogromny

pozytywny wpływ na szybkość i precyzję drukarki. Zalety magnetycznych

silników odczuwalne są także pod względem ekonomicznym.

Przy trzy zmianowej produkcji drukarka jest w stanie wydrukować wstęgę

o długości ponad 10000 mb. 

Rozdzielczość, kolor, nasycenie
Nawet przy maksymalnych prędkościach urządzenie drukuje obraz z bardzo dobrą jakością

i wysokim nasyceniem, bez niepożądanego efektu bandingu. Prole kolorów

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

interpretują pliki graczne przetwarzając je na wydruki. 

    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

    System stałego zasilania z modułem odgazowywania atramentu
2

    Precyzyjny system podawania materiału obsługujący nawet papier o gr. 18gr/m ,

oraz wiele innych cech powodują, że Model-Y jest najszybszym i najbardziej ekonomicznym

rozwiązaniem w swojej klasie przeznaczonym dla profesjonalistów druku tekstylnego. 

Kyocera - głowica przyszłości
Model-Y jest najnowszą propozycją rmy Atexco. Maszyna może zostać wyposażona w zestaw

aż ośmiu głowic grayscalowych rmy Kyocera. Głowice generując kroplę w przedziale

od 4 do 72pl potraą drukować zarówno z fotograczną jakością oraz wykorzystując
2zmienną kroplę osiągać niewiarygodne prędkości druku sięgające 522 m h.



Zaufanie do marki ... od 1992 roku
Ponad 2000 zadowolonych klientów na

całym świecie.

Ponad 20 lat doświadczenia w branży

tekstylnej i technologii ink-jetowej.

Firma Atexco jest liderem wśród dosta-

wców rozwiązań do druku tekstylnego.

Misją Atexco jest pomoc w transformacji

tradycyjnego przemysłu tekstylnego.

Model

4 kolory

2522 m /h

2263 m /h

2361 m /h

2182 m /h

1800 mm

1800 mm

8 przemysłowych głowic Kyocera 

System

atramentu/

rodzaj

Max. szer. druku

Typ atramentu Sublimacyjny

Kolory C, M,Y, K 

Wielkość

Ilość kolorów

300 dpi, 1 pas

508 dpi, 1 pas

300 dpi, 2 pasy

508 dpi, 2 pasy

Szerokość materiału

630 mm

350 kg (mini jumbo roll)

Średnica rolki

Max. waga materiału

System odbioru materiału

System operacyjny

Formaty plików JPEG, TIFF, BMP, PDF / RGB, CMYK

Oprogramowanie RIP

380 (trzy fazy)

A Jet Server / A Jet RIP (Neo Stampa lub EroSoft - opcja)

Prąd

Zasilanie 50 HZ+-10%Częstotliwość

Drukarka <4 kW suszarka <12 kW

3660x1580x1920 mm, waga: 1000 kg

o oTemperatura pomieszczenia 20 C-30 C, Wilgotność 55%-70%

3402x1044x1700mm

Wszystkie parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania. Listopad 2019

Zużycie energii

Wymiary drukarka i szuszarka

Warunki pracy

Wymiary drukarka

Automatyczny elektroniczny system odbioru

Windows 7 64bit lub wyższy

Tryby druku
(prędkość podana dla

szerokości papieru 120 cm,

1x4 głowice)

Głowice drukujące

10 kg/kolor

MODEL Y

Specy�kacja techniczna



bęben olejowy

2dzienna produkcja do 5600m

2dzienna produkcja nawet 16700m

szerokość 180 cm

obsługa wszystkich rodzajów tkanin

przemysłowe głowice Kyocera

ciężka, przemysłowa konstrukcja

szerokość druku 180cm

magnetyczne prowadzenie karetki

Vega N

Model X

Zobacz również

KALANDER RTR
18260 GEN II
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DEMOROOM ADDRESS:
ul. Pabianicka 71/77
95-030 Rzgów
POLAND

mail: info@alubest.de
www.alubest.de

PIGMENT CORPORATION GMBH
GROUP
Bertha-Benz-Straße 5
10557 Berlin
GERMANY
mobile DE: +49 176 961 888 26
VAT numer: DE318222732

ALUBEST POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 85-87 lok.8
90-057 Łódz
ofce: +48 42 203 15 10
mobile PL: +48 535 426 023
VAT: PL9291937962



Schneller digitaler Textildrucker für industriellen
Einsatz

Kompakter Drucker
mit industriellen Parametern

Hohe Druckqualität dank
hervorragenden Kyocera-Druckköpfen
und magnetischem Linearmotor
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Modell YModell Y

5600-22500 mb/24h

180 cm

4/8 Farben

2522 m h



Vertrauen zur Marke ... seit 1992
Über 2.000 zufriedene Kunden auf der

ganzen Welt.

Über 20 Jahre Erfahrung in der Textil- und

Inkjet-Industrie.

Atexco ist ein führender Anbieter von

Lösungen für den Textildruck.

Die Mission von Atexco ist es, zur

Transformation der traditionellen

Textilindustrie beizutragen.

Modell

4/8 Farben

1800 mm

1800 mm

4 bzw. 8 industrielle Kyocera-Druckköpfe

Tintensystem

u. -art

Max. Druckbreite

Tintentyp Sublimationstinte

Farben C, M,Y, K 

Volumen

Anzahl der Farben

Produktion

Normal

Materialbreite

630 mm

350 kg (Mini-Jumborolle)

Rollendurchmesser

Max. Materialgewicht

Materialaufnahmesystem

Operationssystem

Dateiformat JPEG, TIFF, BMP / RGB, CMYK

RIP Software

380 (drei Phasen)Spannung

Stromversorgung 50 HZ+-10%Frequenz

Drucker <4 kW Trockner <12 kW

3660x1580x1920 mm, waga: 1000 kg

o oTemperatur 20 C-30 C, Feuchtigkeit 55%-70%

3402x1044x1700mm

Alle Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. November 2017

Stromverbrauch

Maßen (Drucker und Trockner) / Gewicht

Arbeitsumgebung

Maßen (Drucker)

Automatisches elektronisches Aufnahmesystem

Windows 7 64bit oder höher

Hoch

Druckmodi
Geschwindigkeit angegeben

für Papierbreite 1,5 m

1 x 4 Druckköpfe

Druckköpfe

10 kg/Farbe

MODELL - Y

2522 m /h

2361 m /h

2182 m /h

Technische Spezi�kationen


