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מגוון מכונות CNC ולייזר
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גטר גרפיקס דגש , החברה המובילה בתחום ציוד וחומרי גלם 
לתעשיות השילוט והדפוס.

הכוח שלנו- העוצמה שלך! 

מגוון מכונות למינציה
הצמדה חם וקר במידות שונות

מכשיר חיתוך שילוט בעמידה
SteelTrak

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

13 מ"מ(, פוליסטירן )עד 13 מ"מ(, זכוכית ופרספרס-אקריל )עד 6 מ"מ(, MDF  )עד 6 מ"מ(, 
פוליקרבונט )עד 3 מ"מ(, דיבונד+חיתוך V  )עד 4 מ"מ(.

לפורמט הרחבקטלוג ציוד ‹‹

הכוח שלנו- העוצמה שלך! 



מדפסת אקו-סולבנט 3.2 מטר 
מדפסת דיגיטלית עם דיו סולבנט 

בעלת שני ראשי הדפסה EPSON DX-5 )ניקוי ראשים אוטומטי(. רוחב 
הדפסה עד 3.2 מטר, מהירות הדפסה עד 66 מטר בשעה.

מדפסת גלילים רחבה 
Valuejet 1624/1324/1638/2638

המדפסת מדפיסה על חומרים גמישים בשיטת הדפסה בגלים ללא פסים גם 
במהירויות גבוהות. מהירות ההדפסה הינה עד 29/60 מטר בשעה. המדפסת 

נחשבת למהירה ביותר בשוק ומספקת איכויות הדפסה ללא תחרות.
דיו ההדפסה אקו סולבנט ידידותי לסביבה, ועמיד בתנאי חוץ עד שנתיים.
.DPI 1,440 הדפסה עד רוחב 1615/1337/2600 מ"מ ברזולוציה מקסימלית

מדפסת משולבת גלילים וקשיחים 
1638UH

המדפסת מדפיסה בשיטת UV-LED על חומרים קשיחים וגמישים.
למדפסת מצורפים שני שולחנות הדפסה משני הצדדים.

דיו- צבעי C,M,Y,K UV LED + לבן + לכה סלקטיבית.
מדפיסה על מגוון רחב של מדיות גמישות וקשיחות, ברוחב 1.65 מטר, ועד עובי 15 מ"מ 

ומשקל 15 ק"ג.

מדפסת הזרקת דיו פורמט צר
VJ-426UF (A3+) 

המדפסת מדפיסה על מגוון רחב של חומרים גמישים וקשיחים בגודל 
483X329,A3, עד עובי 70 מ"מ מדפיסה על כמויות קטנות ואף בודדות. 
מיועדת בין היתר למודלים, מתנות ממותגות, מזכרות, פרסים, שילוט 

ועוד.

מדפסת טקסטיל סובלימציה 
VJ-2638/VJ-1938WX/VJ-1924WX

VJ-1638WX/RJ-900XG/VJ-1624WX
מדפסות הסובלימציה מגיעות במספר רוחבים )מ 1.080 מטר ועד 2.6 מטר( בהתאמה 

לצרכי הלקוח.
המדפסות מיועדות להדפסה הן לנייר סובלימציה והן להדפסה ישיבה על בדים.

מכשירי חיתוך אותיות ברוחבים שונים 
D120R/140R/160R סדרת

S120/140/160  סדרת
מגוון מכונות חיתוך של חברת SUMMA מבלגיה, המובילה מזה 15 

שנים את פיתוח טכנולוגיית חיתוך המדבקות.

מכשיר חיתוך שולחני
 Evolution E  2

מכשיר חיתוך שולחני לפורמט הרחב, קל, נוח ומדויק. מאפשר חיתוך 
של מגוון חומרים כגון ויניל, קרטון, שמשונית, קאפות וPVC  מוקצף.

.1.6/2.1/2.6/3.1/3.6m -המכשיר נמכר במספר אורכים

שולחן חיתוך צורני לחומרים קשיחים 
Kongsberg X/C

שולחנות לחיתוך צורני לחומרים קשיחים מתוצרת חברת ESKO מציגים סטנדרט 
חדש של שולחנות חיתוך דיגיטליים, וחותכים בצורה מדויקת ומהירה ביותר, עד 100 

מטר בדקה. יכולת חיתוך למגוון רחב של חומרים.

מכונות לדפוס פורמט רחב

שולחנות ומכשירי חיתוך

מדפסות משולבות גלילים וקשיחים
Arizona UV 

המדפסת מדפיסה על חומרים גמישים וקשיחים. מגיעה בארבעה דגמים השונים ביניהם 
במספר ראשי ההדפסה, כפונקציה של  מהירות ההדפסה.

מדפיסה במהירות של עד 60 מטר בשעה באיכות גבוהה מאוד. ניתן להדפיס חומרים 
עד עובי של 50 מ"מ.

.2500mmX1250mm שטח הדפסה - ARIZONA GT
.3050mmX2500mm שטח הדפסה - ARIZONA XT

מדפסת משולבת קשיחים וגלילים 
Anapurna M2050I/M2500I/M3200

 .LED המדפסת מדפיסה על חומרים גמישים וקשיחים באמצעות יחידת לייזר
הדפסה במהירות של עד 100 מטר בשעה ובאיכות גבוהה מאוד.ניתן להדפיס 

חומרים עד עובי של 45 מ"מ.

מכונות לדפוס פורמט רחב


