
Druk przemysłowy Artemis KM 3208/3204

Solwent - druk przemysłowy - 100 m2/h

Jeden z najbardziej popularnych w Polsce ploterów solwentowych. Za jego 
  051 danop W .atloniM acinoK eciwołg enzceiwogułd ,enlibats ąjots meseckus

polskich instalacjach tego plotera, żadna z głowic nie uległa awarii.

Ploter bazuje na wielu japońskich i amerykańskich podzespołach. Wyposażo-
ny jest w ciężki, stabilny system rolowy. W porównaniu do konkurencyjnych 
rozwiązań, wyeliminowano efekt paskowania, siania i nierównych krawędzi.

Najważniejsze zalety
- 8 lub 4 długowiecznych głowic Konica Minolta 512 / 512i
- jakość druku porównywalna do ploterów „eko”
- ciężki system rolowy
- system stałego zasilania + tani atrament solwentowy z cyklohexanonem
- ciężka, stabilna konstrukcja
- możliwość zadruku 3 rolek jednocześnie

nowość

Nowy system dosuszający Kilka typów głowic Konica Minolta o wyboru
w zależności od charakteru produkcji

Aluminiowa listwa
posuwu karetki

Tani
atrament

Artemis KM 3208/3204
Atrament   solwent / eko-solwent (CMYK)
Szer. materiału 3200 mm
Szer. zadruku 3170 mm
Rozdzielczość max. 1080 dpi
Prędkość  max. 100 m2/h

Prędkość 100 m2/h Mniejsza kropla 30 pl

Większa częstotliwość

Zgrzewarka do banerów
Artemis Welder
Szerokość zgrzewu 20 / 30 mm
Prędkość   0.5 - 6.0 m/min
Temperatura 20 - 620 st. C
Moc  2000 W
Ciężar  11.5 kg

Moduł 
grzewczy
światowej klasy
producenta Standardowe podłączenie 230 V

GWARANCJA
NAJLEPSZEJ CENY NA RYNKU

Centrala

45-446 Opole
ul. Gosławicka 2d
tel.: 77 458 16 81
biuro@atrium.com.pl

Oddział - Warszawa

tel.: 22 751 91 52
warszawa@atrium.com.pl

Oddział - Kraków

tel.: 12 262 02 09
krakow@atrium.com.pl

Oddział - Poznań

tel.: 61 815 04 93
poznan@atrium.com.pl

Oddział - Gdańsk

tel.: 58 522 94 21
gdansk@atrium.com.pl

uprzedzenia ulec zmianie. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku zmian 

wyczerpania zapasów. Kupujący decyduje o przeznaczeniu urządzenia i jego przydatności do prowadzonej działalności. Druk: 2017.04

4 głowice KM 512i

63.900 zł
8 głowic KM 512i

83.900 zł


