
Artemis KM 3208-30 H SPEED

Solwent - druk przemysłowy - 260 m2/h

Na pol skim ryn ku za de biu to wał sol wen to wy plo ter Ar te mis 3208–30 H 
Spe ed o sze ro ko ści 3.20 m i pręd ko ści za dru ku… 260 m2/h.

Ten szyb ki plo ter, skie ro wa ny głów nie do pro du cen tów re kla my ze wnętrz-
nej po zwo li na za dru ko wa nie po nad 2000 me trów kwa dra to wych ba ne-
rów, pla ka tów lub bil l bo ar dów w ci ągu dnia. Jest to mo żli we dzi ęki 8 naj-
nowszym gło wi com Ko ni ca Mi nol ta 512i na po kła dzie.

Wspo mi na nie gło wi ce ce chu je bar dzo do bra ja ko ść za dru ku. Ge ne ru ją one 
30-pi ko li tro wą kro plę atra men tu. Jest to ja ko ść wy star cza jąca do pro duk cji  
nie tylko ba ne rów re kla mo wych, bil l bo ar dów, pla ka tów, gra fiki podświe-
tla nej, zna ków in for ma cyj nych, gra fiki wy sta wien ni czej ale także in nych 
gra fik pe łno ko lo ro wych na ma te ria łach po wle ka nych i nie po wle ka nych o 
sze ro ko ści do 3200 mm.

Kon struk cja plo te ra jest zna na z po pu lar nych w Pol sce, „wol niej szy ch” mo-
de li Ar te mi sa osi ąga jących 100–160 m2/h. Po zwo li ona na druk ci ągły w 
sys te mie ca ło do bo wym. Czy li jest to zde cy do wa nie ma szy na pro duk cyj na.

Najważniejsze zalety
- 2 grzałki z oddzielnym zasilaniem - IR + wentylatory
- 8 nowoczesnych, bezawaryjnych głowic Konica-Minolta 512i
- głowice grayscalowe - 8 poziomów
- automatyczny system rozwijająco-nawijający do 100 kg 
- oprogramowanie RIP: Onyx lub PhotoPRINT
- stabilność, niezawodność i łatwa obsługa
- stół z grzałkami podgrzewającymi materiał
- możliwość zadruku 3 rolek jednocześnie

Artemis KM 3208-30 H SPEED
Atrament   solwent 
  (z cyklohexanonem, duża odporność na zewnątrz) 
Szer. materiału 3200 mm
Szer. zadruku 3170 mm
Rozdzielczość max. 1080 dpi
Prędkość  max. 260 m2/h

Banery IKONOS
TYP NAZWA ROZMIARY GRUBOŚĆ OPIS

BANER WZMOCNIONY
IKONOS 440
IKONOS 510

1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 
1.90, 2.20, 2.50, 2.60, 
3.20 x 50 m

440 g/m2

510 g/m2

Biały, matowy lub błyszczący, laminowany baner PVC o podwyższonej odporności na warunki zewnętrzne 
oraz uszkodzenia mechaniczne. Liczba splotów 1000x1000. Odporność na rozerwanie: 281(MD), 244(CD) 
N. Wytrzymałość na rozciąganie: 1550(MD), 1200(CD) N/5cm. 

BANER EKONOMICZNY IKONOS 300 2.20, 2.60, 3.20 m 300 g/m2 Lekki baner ekonomiczny o podwyższonej liczbie splotów (840x840). Możliwość podświetlania.

BANER LAMINOWANY
IKONOS 440 GSM
IKONOS 510 GSM

1.10, 1.27, 1.37, 1.60, 
1.90, 2.20, 2.50, 2.60, 
3.20 x 50 m

440 g/m2

510 g/m2

Biały, matowy lub błyszczący, laminowany, baner PVC, o średniej odporności na warunki zewnętrzne oraz 
uszkodzenia mechaniczne.

BANER POWLEKANY
IKONOS 450 COATED
IKONOS 510 COATED

1.10, 1.37, 1.60, 2.20, 
2.50, 2.60, 3.20 x 50 m

450 g/m2
510 g/m2

Bardzo wytrzymały baner powlekany. Liczba splotów 500x500. 
Najwytrzymalszy baner powlekany na rynku z uwagi na liczbę splotów 1000x1000 i grubszą osnowę!

Głowice Konica Minolta 512i 30 pl

GWARANCJA
NAJLEPSZEJ CENY NA RYNKU

Nowa szybsza głowica „i” – 
dużo wyższa częstotliwość 
wystrzału kropli. 

Mniejsza kropla - 30 pl,
pozwalająca na druk
w jakości zbliżonej
do ploterów „eko”

Szybki druk do 260 m2/h 2 grzałki: IR + wentylatory

Pamiętaj, aby wybierać
produkty nie zawierające
szkodliwych substancji!

Wybierając banery IKONOS
masz gwarancję najlepszego
stosunku „cena-jakość”!

NOWOŚĆ
już drukuje w Polsce


