
Artemis Mistral 3200

Przemysłowy druk na tekstyliach i flagach

Artemis Mistral to kompletny system produkcyjny on-line obejmujący drukarkę 
i urządzenie utrwalające (kalander). System umożliwia wysoce wydajną produk-
cję flag, tkanin, odzieży, strojów sportowych, grafik reklamowych, elementów 
wyposażenia wnętrz, grafiki wystawienniczej , itp.

Urządzenie wyposażone jest w 4-8 wydajnych głowic Konica Minolta 1024i. 
Umożliwiają one zadruk tkanin w jakości fotograficznej o rozdzielczości mak-
symalnej do 1440 dpi. Wielkość kropli atramentu wynosi 14 pl. Pod głowicą 
zainstalowana jest rynna na atrament pozwalająca zadrukowywać materiały o 
otwartej strukturze. Regulacja wysokości głowicy umożliwi zadruk materiałów 
o różnej grubości.

Operator obsługuje urządzenia za pomocą wbudowanego komputera oraz do-
datkowego panelu sterowania. Kalander cechuje się precyzyjną kontrolą tem-
peratury. Szerokość urządzenia i zintegrowanego kalandra wynosi 3200 mm. 
Możliwość korzystania z tak szerokich materiałów spowodowała konieczność 
zaprojektowania specjalnych systemów napinających i prowadzących materiał 
w czasie druku jak i transportu do kalandra. Wydajność systemu sięga aż 190 
m2/h - jest on w pełni automatyczny i przeznaczony do pracy w trybie 24/7.

Atrament   dyspersyjny (CMYK)
Kalander  zintegrowany 
  z ploterem 
Szer. materiału max. 3230 mm
Szer. zadruku max. 3200 mm
Rozdzielczość max. 1440 dpi
Prędkość  190 m2/h

Flagi IKONOS
NAZWA GRAMATURA CERTYFIKAT TECH. ZADRUKU

FLAGA Z PODKŁADEM 110 g/m2 B1 solwent

FLAGA BEZ PODKŁADU 110 g/m2 B1 sublimacja

KOMPLETNA LINIA
do produkcji ciągłej:
drukarka 3.20 m +
kalander

Wydruk od razu
gotowy do użytku

System automatyczny1440 dpi i kropla 14 pl

Japońskie, amerykańskie
i niemieckie podzespoły

Dlaczego warto wybrać flagi IKONOS?
1. Lekkie  i łatwe w transporcie. Jednocześnie wytrzymałe i trwałe.
2. Szerokie możliwości zastosowania: flagi narodowe, flagi korporacyjne, flagi 

sportowe, banery reklamowe, transparenty, ridery, flyery, dekoracje, itd
3. Atrakcyjna cena dla polskiego odbiorcy.
4. Ekologiczna produkcja + certyfikaty B1.

Podążaj za ekologicznym trendem!
Druk na tekstyliach i tkaninach metodą sublimacji to najszyb-
ciej rozwijająca się gałąź wielkoformatowego biznesu. 
Bądź „trendy” i zarabiaj więcej.

od 3.59 ZŁ/m2

Ploter Kalander


