מכונת הלחמה לשמשוניות
מיועדת לקיפולים של שמשוניות (חסכון בדבק)
ייחודית ,נוחה ופשוטה להפעלה.

מכשיר חיתוך שילוט עומד
SteelTrak

מכשיר החיתוך הטוב ביותר לתחום השילוט .חותךDibond -
(עד  4מ"מ) PVC ,מוקצף (עד  13מ"מ) ,קאפות ,קרטון ופלסטיק

(עד  13מ"מ) ,לוחות מוקצפים (עד  13מ"מ) ,פוליסטירן

(עד  13מ"מ) ,זכוכית ופרספקס-אקריל (עד  6מ"מ)MDF ,
(עד  6מ"מ) ,פוליקרבונט (עד  3מ"מ) ,דיבונד+חיתוך V

(עד  4מ"מ).

מגוון מכונות  CNCולייזר

מגוון מכונות למינציה
הצמדה חמה וקרה במידות שונות

רוצים לדעת עוד? לפרטים נוספים:
רון בראונשטיין ronb@getter.co.il 053-2947606
פיני מנדל pinim@getter.co.il 054-5691604
www.getter-graphics.co.il

הכוח שלנו -העוצמה שלך!

קטלוג ציוד
לפורמט הרחב
גטר גרפיקס דגש  ,החברה המובילה בתחום הציוד
וחומרי גלם לתעשיות השילוט והדפוס.

שלך!
צמה
העו
לנו-
חש
הכו
גטר גרפיקס דגש  ,החברה המובילה בתחום הציוד
וחומרי גלם לתעשיות השילוט והדפוס.

הכוח שלנו -העוצמה שלך!

מכונות לדפוס פורמט רחב

מכונות לדפוס פורמט רחב
מדפסת גלילים רחבה

מדפסת A2 + A3 UV

מדפסת משולבת קשיחים וגלילים LED

מדפיסה על חומרים גמישים בשיטת הדפסה בגלים
ללא פסים גם בהדפסה במהירויות גבוהות.
מהירות ההדפסה למדפסת עם שני ראשים
הינה כ 60 -מטר בשעה.
מספקת איכויות הדפסה ללא תחרות .דיו ההדפסה
אקו סולבנט ידידותי לסביבה .מגיעה ברוחבים שונים,
מ 1.30 -עד  ,2.60ברזולוציה מקסימלית .DPI 1,440

 6צבעים C,M,Y,K ,צבע לבן ,לכה
 - A3מדפיסה על גבי משטח בגודל  329מ"מ  483 xמ"מ
מדפיסה על חומרים עד עובי של  70מ"מ.
 - A2מדפיסה על גבי משטח בגודל  473מ"מ  584 xמ"מ
מדפיסה על חומרים עד עובי  150מ"מ.
גובה שולחן מתכוונן אוטומטי.

מדפיסה על חומרים גמישים וקשיחים באמצעות יחידת לייזר  .LEDהדפסה
במהירות של עד  120מטר בשעה ובאיכות גבוהה מאוד.ניתן להדפיס חומרים
עד עובי של  45מ"מ.

תחום החומרים לשתי המדפסות:
פוליקרבונט ,פרספקס ,PVC ,אלומיניום ,זכוכית ,קרמיקה ,ועוד...
מתאימות להדפסה על כמויות קטנות ובודדות .מיועדות למתנות
ממותגות ואישיות ,מוצרי פרסום שילוט ועוד...

מדפסות משולבות גלילים וקשיחים
Arizona Led UV
מדפסת עם נורה שאינה פולטת חום במיוחד עבור מצעים קשיחים הרגישים לחום.
למדפסת שני גדלים  2.5X1.25מ' 3.08x2.5 ,מ'
מהירות הדפסה עד  52.8מ"ר בשעה.
מדפיסה על מצעים קשיחים עם צבע לבן ולכה על גלילים ברוחב  2.2מ'.

שולחנות ומכשירי חיתוך
מדפסת טקסטיל סובלימציה
מגיעות במספר רוחבים
(מ  1.080מטר ועד  2.6מטר) בהתאמה לצרכי הלקוח.
המדפסות מיועדות להדפסה על נייר סובלימציה וגם
להדפסה ישירה על בדים.

YOTTA
מדפסות  UV LEDלחומרים קשיחים ולגלילים
מבחר מדפסות בגדלים שונים לגלילים ,לקשיחים,
ומשולבות (גלילים וקשיחים) איכות גבוהה,
עם צבע לבן ואופציה ללכה.
עובי חומר להדפסה  10ס"מ .מהירות הדפסה עד  100מ"ר בשעה.
אפשרות להתקנת  8ראשי הדפסה.

ט.ל.ח

DIKA
מדפסת אקו-סולבנט  3.2מטר

מדפסת דיגיטלית עם דיו סולבנט
בעלת שני ראשי הדפסה ( EPSON DX-5ניקוי ראשים אוטומטי)
בעלת איכות הדפסה גבוהה ביותר .רוחב הדפסה עד  3.2מטר,
מהירות הדפסה עד  66מטר בשעה .ניתן להדפסה על שני גלילים
במקביל -קבצים שונים.

שולחן חיתוך צורני לחומרים קשיחים

מכשירי חיתוך אותיות ברוחבים שונים

Kongsberg

מגוון מכונות חיתוך של חברת ,SUMMA
המובילה מזה  15שנים את פיתוח טכנולוגיית חיתוך המדבקות.

שולחנות לחיתוך צורני לחומרים קשיחים
מתוצרת חברת . ESKO
מציגים סטנדרט חדש של שולחנות חיתוך דיגיטליים,
וחותכים בצורה מדויקת ומהירה ביותר ,עד  100מטר בדקה.
יכולת חיתוך למגוון רחב של חומרים.

מכשיר חיתוך שולחני
Evolution E 2
מכשיר חיתוך שולחני לפורמט הרחב ,קל ,נוח ומדויק .מאפשר חיתוך
של מגוון חומרים כגון ויניל ,קרטון ,שמשונית ,קאפות ו PVCמוקצף.
המכשיר נמכר במספר אורכים.1.6/2.1/2.6/3.1/3.6m -
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