
Ar te mis Vec tor to no wy, su per szyb ki plo -

ter sol wen to wy, któ re go pro duk tyw ność

prze kra cza 200 m²/h. Wy po sa żo ny jest w za -

leż no ści od kon fi gu ra cji w 4 lub 8 prze my sło -

wych gło wic Ko ni ca Mi nol ta 1024, ge ne ru ją -

cych 42-pi ko li tro wą kro plę. Za pre cy zyj ne

pro wa dze nie ma te ria łu od po wia da cięż ki

i sta bil ny sys tem ro lo wy.

Ar te mis Vec tor znaj dzie za sto so wa nie

w agen cjach re kla mo wych oraz dru kar niach

wiel ko for ma to wych, za rów no w jed no ra zo -

wych pro duk cjach „na żą da nie”, jak i wie lo -

ty sięcz nych na kła dach.

Dru gim przed sta wi cie lem mar ki Ar te mis

na tar gach RemaDays bę dzie Ar te mis KM se -

rii 32xx. Plo ter moż na skon fi gu ro wać w za leż -

no ści od wy ma gań w róż ne ze sta wy gło wic,

co ma prze ło że nie na wy daj ność; np. wy po sa -

żo ny w 8 gło wic Ko ni ca Mi nol ta 1024 dru ku -

je z re al ną pręd ko ścią do 160 m2/h, na to -

miast w kon fi gu ra cji z 8 gło wi ca mi 512i

ma szy na ta osią ga pro duk tyw ność na po zio -

mie 260 m2/h. 

Do dat ko wy mi atu ta mi plo te rów se rii KM

32xx są wy so kiej ja ko ści ja poń skie i ame ry -

kań skie pod ze spo ły, nie spo ty ka na na ryn ku

sta bil ność pra cy, bar dzo do bry sto su nek ja -

ko ści do ce ny i ni ska ce na ory gi nal nych atra -

men tów. Do wo dem jest bli sko 200 in sta la cji

w Pol sce.

Plo te ry se rii KM ma ją moż li wość za dru -

ku ro li o sze ro ko ści 320 cm, jak rów nież

2 lub 3 węż szych ro lek rów no le gle. Dru ku ją

one w pa le cie CMYK atra men ta mi twar do -

lub eko sol wen to wy mi (do wy bo ru w za leż -

no ści od cha rak te ru pro duk cji). 

Z ko lei Ar te mis Pul sar to cięż ki plo ter

pro duk cyj ny o sze ro ko ści 3,20 m. Prze zna -

czo ny jest do pre cy zyj ne go dru ku w ja ko ści

fo to gra ficz nej ma te ria łów do we wnątrz ta -

kich jak po pu lar ne pod świe tla ne mem bra ny

(tzw. soft film), pod świe tla ne ela stycz ne bac -

kli ty itd. Plo ter mo że dru ko wać tak że w try -

bie pro duk cyj nym 24/7 w wy sokiej pręd ko -

ści gra fi kę ze wnętrz ną na „kla sycz nych”

no śni kach jak ba ne ry, pla ka ty itd. W ka ret ce

urzą dze nia znaj du ją się no wo cze sne gło wi -

ce Ko ni ca Mi nol ta 1024i dru ku ją ce w roz -

dziel czo ści do 2880 dpi. W za leż no ści od

po trzeb, klient mo że za mó wić gło wi ce z 9-

lub 14-pi ko li tro wą kro plą. Ar te mis Pul sar

cha rak te ry zu je pro duk tyw ność na po zio mie

150 m²/h.

W ostat nich mie sią cach Ar te mis Pul sar

zna lazł w Pol sce ko lej nych na byw ców. 
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PLOTERY SERII KM MAJĄ MOŻLIWOŚĆ 

ZADRUKU ROLI O SZEROKOŚCI 320 CM, 

JAK RÓWNIEŻ 2 LUB 3 WĘŻSZYCH ROLEK

RÓWNOLEGLE. DRUKUJĄ ONE W PALECIE 

CMYK ATRAMENTAMI TWARDO-

LUB EKOSOLWENTOWYMI

ARTEMIS NA TARGACH REMADAYS 2018

Od solwentu 
do LED UV

Firma Atrium Centrum Ploterowe jest polskim dystrybutorem 
marki Artemis, na jej stoisku można więc będzie zobaczyć 
3 szerokoformatowe plotery tego producenta: Artemis Vector, 
Artemis Pulsar i Artemis KM 32xx.


