שולחנות ומכשירי חיתוך

פתרונות לשילוט ולפורמט רחב

מכשיר חיתוך שילוט בעמידה
SteelTrak
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פתרונות לתחום השילוט
 ולייזרCNC מגוון מכונות

מגוון מכונות למינציה

הצמדה חמה וקרה במידות שונות
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. החברה המובילה בתחום הציוד וחומרי גלם לתעשיות השילוט והדפוס,גטר גרפיקס דגש

מכשיר חיתוך שולחני
Evolution E 2

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

מכונות לדפוס פורמט רחב
מדפסת  UVלהדפסת קשיחים

(ValueJet 426UF (A3+) / 626UF (A2

מדפסת  UVשישה צבעים המדפיסה על מגוון רחב של חומרים גמישים
וקשיחים בגודל  ,A3/A2עד עובי  70מ"מ מדפיסה על כמויות קטנות
ואף בודדות .הדפסה באיכות צילומית על מגוון רחב ביותר של חומרים.

מכונות לדפוס פורמט רחב
מדפסת אקו-סולבנט  3.2מטר

מדפסת דיגיטלית עם דיו סולבנט
מדפסת דיגיטלית 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 וחומרים שונים.

מדפסת משולבת קשיחים וגלילים
מדפסת גלילים רחבה ECO Solvent
Valuejet 1324/1624/1638/2638

הדפסה על חומרים גמישים בשיטת  WAVEהיחודית ,ללא פסים גם בהדפסה
במהירויות גבוהות .מהירות ההדפסה הינה עד  29/60מטר בשעה .המדפסת
נחשבת למהירה ביותר בשוק ומספקת איכויות הדפסה ללא תחרות .דיו
ההדפסה אקו סולבנט ידידותי לסביבה ,ועמיד בתנאי חוץ עד שנתיים .הדפסה
ברוחבים שונים ,עד רוחב  2600מ"מ ברזולוציה מקסימלית .DPI 1,440

Anapurna M2050I/M2500I/M3200I

הדפסה על חומרים גמישים וקשיחים באמצעות יחידת  .LEDהדפסה במהירות
של עד  100מטר בשעה ובאיכות גבוהה מאוד.ניתן להדפיס חומרים עד עובי
של  45מ"מ.

מדפסות משולבות גלילים וקשיחים
Arizona UV

הדפסה על חומרים גמישים וקשיחים .מגיעה בארבעה דגמים שונים ,הנבדלים במספר
ראשי הדפסה ,כפונקציה של מהירות ההדפסה.
מדפיסה במהירות של עד  60מטר בשעה באיכות גבוהה מאוד .ניתן להדפיס חומרים
עד עובי של  50מ"מ.
 - ARIZONA GTשטח הדפסה .2500mmX1250mm
 - ARIZONA XTשטח הדפסה .3050mmX2500mm

מדפסת טקסטיל סובלימציה
VJ-2638WX/VJ-1938WX/VJ-1924WX
VJ-1638WX/RJ-900XG/VJ-1624WX

מדפסות הסובלימציה מגיעות במספר רחבים (מ  1.080מטר ועד  2.6מטר) בהתאמה
לצרכי הלקוח.
מיועדות להדפסה על גבי נייר סובלימציה והן להדפסה ישירה על בדים.

שולחנות ומכשירי חיתוך
שולחן חיתוך צורני לחומרים קשיחים
Kongsberg X/C

שולחנות לחיתוך צורני לחומרים קשיחים מתוצרת חברת  ESKOמציגים
סטנדרט חדש של דיוק ,תפוקה ,אוטומציה ואמינות ,עד  100מטר בדקה.
יכולת חיתוך למגוון רחב של חומרים.
מבחר רחב של כלי חיתוך מתוחכמים המאפשרים ביצוע עבודות מורכבות במגוון חומרים.

מדפסת משולבת גלילים וקשיחים
1638UH

מכשירי חיתוך אותיות ברוחבים שונים

הדפסה בשיטת  UV-LEDעל חומרים קשיחים וגמישים.
מדפסת זו כוללת הזנה וקבלה של החומר הקשיח המודפס.
דיו -צבעי  + C,M,Y,K UV LEDלבן  +לכה סלקטיבית.
מדפיסה על מגוון רחב של מדיות גמישות וקשיחות ,ברוחב  1.65מטר ,ועד עובי  15מ"מ
ומשקל  15ק"ג.

סדרת D120R/140R/160R/ D60R
סדרת S120/140/160

ט.ל.ח

ט.ל.ח

מגוון מכונות חיתוך של חברת  ,SUMMAהמובילה מזה  15שנים
בתחום טכנולוגיית חיתוך המדבקות.

