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DDruk na kamieniu
czyli ploter dla kamieniarza
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Wyobrażasz sobie kamienny parapet z kolorowym, orientalnym wzorem? Albo 

blat stylowego stołu z reprodukcją znanego obrazu? A może panele kuchenne 

czy płytki łazienkowe z ornamentem nawiązującym do wyposażenia całego 

domu? To nie magia. Cyfrowy druk na kamieniu i konglomeratach jest już 

możliwy. I to z precyzją przekraczającą możliwości Twojej najlepszej drukarki 

do zdjęć z wakacji. Takie możliwości daje technologia UV.

Nie tylko drukarze czy „reklamiarze” mogą korzystać z dobrodziejstw rozwoju druku 

cyfrowego. Dzięki technologii światło-utwardzania atramentu na niemal każdej 

powierzchni można dziś drukować dowolne wzory. Personalizacja czy  nadanie 

indywidualnego charakteru nie stanowi dziś problemu.

Artemis Orion - przemysłowy ploter UV

Artemis Orion to stołowy ploter (tzw. flatbed) 

o wysokiej precyzji i jakości druku na materiałach 

płaskich. Umożliwia zadruk materiałów o ciężarze 

do 300 kg i wielkości nawet do 305 x 205 cm. 

Niespotykana rozdzielczość 2880 dpi pozwoli 

na precyzyjny i realistyczny zadruk tablic i płytek 

kamiennych, elementów małej architektury, a także 

drobnych gadżetów.  

Artemis Orion jest urządzeniem wyjątkowo 

uniwersalnym oraz wszechstronnie konfigurowal-

nym. To ciężka, przemysłowa maszyna do produkcji 

zarówno w dużych nakładach jak i pojedynczych 

wzorów na życzenie lub prototypów. Oczywiście 

drukarka doskonale sprawdza się również w innych 

dziedzinach. Druk UV jest także możliwy na szkle, 

ceramice, płytach meblowych i tworzywach 

sztucznych, a także wszystkich materiałach znanych 

z branży reklamowej. Dlatego możliwości Artemis 

Orion pozwalają rozszerzyć zakres działalności oraz 

uczynić oferowane przez firmę produkty konkuren-

cyjnymi zarówno cenowo, jak i jakościowo. Jej 
2szybkość druku (do 80 m /h) oraz niezawodność, 

gwarantowana jest przez zainstalowane podzespoły 

znanych marek – wymienić można choćby głowice 

drukujące Konica Minolta czy silniki Panasonic. 
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Szybkość działania

ruku UV następuje proces utrwalenia tuszu 

na powierzchni podłoża za pomocą światła UV. 

Dlatego nadruki są odporne na wodę, światło, 

czynniki biologiczne i warunki zewnętrzne (słońce, 

wilgoć, zmiany temperatur) oraz na czynniki 

mechaniczne (zarysowanie, ścieranie). 

Technologia druku UV sprawia też, że nadruk 

nie potrzebuje czasu na schnięcie i natychmiast jest 

gotowy do użycia lub montażu albo dalszego 

przycinania i obrabiania. Oznacza to maksymalne 

skrócenie czasu produkcji.

Wydruk UV nie wymaga zatem dodatkowego 

zabezpieczania lakierami lub laminatami i bezpo-

średnio po wykonaniu jest gotowy do wykorzystania 

w miejscu przeznaczenia.

Przede wszystkim precyzja

Stabilność konstrukcji plotera, o której świadczy 

między innymi jej waga, przekłada się na wyższą 

precyzję pracy. Rama spawana jest z aluminium 

o strukturze plastra miodu. Brama karetki głowicy 

drukującej została wykonana z jednego elementu. 

Firma Igus, która jest producentem prowadnic karetki 

zyskała sobie renomę najlepszego producenta w swo-

jej klasie na świecie. Lampy Integration, które zostały 

użyte w ploterze Orion przewyższają kilkukrotnie 

trwałością, mocą i jakością lampy używane 

do produkcji innych ploterów konkurencyjnych.

W odróżnieniu od tradycyjnej metody zadruku 

atramentowego znanego choćby z drukarek 

biurkowych, gdzie atrament wchłania się w podłoże, 

w czasie d

Zastosowanie systemów: inteligentnego prze-

platania się pasów drukowanej grafiki, auto-

matycznego pomiaru mediów, antystatycznej listwy 

dejonizującej, układu degazowania atramentów, 

cyrkulacji koloru białego oraz systemu czyszczenia 

pojedynczych kolorów na głowicy stawia maszynę 

Artemis na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o 

zastosowanie profesjonalnych rozwiązań tech-

nicznych ułatwiających pracę oraz poprawiających 

jakość końcowego wydruku.

Funkcja podsysu i odwróconego podsysu (stół 

podzielony na 8 niezależnie regulowanych stref) 

oraz zastosowanie systemu bolców pozycjonujących 

pozwala na łatwą obsługę maszyny przez jednego 

operatora. Praca z płytami dużego formatu nie 

stanowi problemu. Orion sterowany jest z jednej 

stacji roboczej zawartej w cenie urządzenia.

Dlaczego właśnie ten ploter UV?

Na rynku jest wiele ploterów UV typu flatbed. 

Rozrzut cenowy i jakościowy jest ogromny. Artemis 

Orion to „złoty środek” pomiędzy oczekiwaną 

jakością i produktywnością a ceną. Należy zaznaczyć, 

że koszt inwestycji w stosunku do jakości 

i szerokiego portfolio zastosowań jest bardzo 

atrakcyjny dla polskiego odbiorcy. 

Polskim dystrybutorem ploterów Artemis jest 

Atrium Centrum Ploterowe, a szczegółowe 

informacje na temat plotera Artemis Orion można 

znaleźć na stronie www.atrium.com.pl.
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W NASZEJ BRANŻY


