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Roland drukuje ośmioma kolorami

Firma Roland DG wprowadziła na rynek Europy Wschodniej 
nową kolorową drukarkę ekosolwentową VersaEXPRESS 

RF-640 8 Colour. Ten cyfrowy ploter wielkoformatowy oferuje 
najszerszą gamę kolorów w klasie ploterów outdorowych, dzięki 
dodaniu do standardowej konfiguracji CMYK kolorów: jasnego 
czarnego, czerwonego, zielonego i pomarańczowego. Model ten 
jest przeznaczony do tworzenia wysokiej jakości zewnętrznych 
elementów komunikacji wizualnej, np. szyldów, banerów, oklein 
na pojazdy, grafiki wystawienniczej, oraz innych produktów 
komercyjnych, jak grafiki korporacyjne, których kolory mogły 
sprawić problemy w druku. Ekosolwentowy Roland RF-640 
8 Colour wytwarza  trwałe i precyzyjne wydruki i umożliwia 
odwzorowanie aż do 99% palety Pantone + Solid Coated. Ła-
twość dopasowania kolorów i kompatybilność ze standardem 
Color Book to zasługa kombinacji 8-kolorowego atramentu oraz 
oprogramowania ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS RIP.
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API.PL jest dystrybutorem ploterów UV marki HANDTOP, ploterów sublimacyjnych, eko-
solwentowych, pigmentowych i DTG firmy EPSON, przemysłowych ploterów tekstylnych 
MTEX, pras i kalandrów marki TRANSMATIC i METALNOX. Oferuje również urządzenia 
do druku bezpośredniego na tkaninach, PLOTERY TNĄCE, LAMINATORY, OCZKARKI, 
STOJAKI oraz szeroką gamę MEDIÓW DO DRUKU i FOLII FLEX.
W zakresie SITODRUKU proponuje urządzenia amerykańskiej firmy M&R: karuzele 
sitodrukowe, tunele suszące, podsuszarki, systemy pasowania kolorów; naświetlarki do 
sit MEGA LIGHT; FARBY: plastizolowe, wodne, rozpuszczalnikowe, silikonowe.
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MAGENTA VISION jest europejskim dostawcą rozwiązań w szerokim i superszerokim 
formacie maszyn drukarskich. Produkuje najwyższej jakości atramenty UV, UV LED, 
Eco Solvent, Hard Solvent, Latex, a także płynne powłoki do gruntowania trudnych 
powierzchni oraz laminaty zabezpieczające wydruki. Firma oferuje również serwis tech-
niczny maszyn i urządzeń do druku cyfrowego, a także sprzedaż ploterów. MAGENTA 
VISION jest autoryzowanym dealerem maszyn do druku cyfrowego marki TECKWIN oraz 
POLAROID. Zapraszamy do kontaktu.
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PolKos oferuje szybki i ekonomiczny ploter Roland VersaUV LEF-300. Obszar wydruku 
LEF-300 został rozszerzony do 770 × 330 mm. Cztery głowice drukujące i dwie lampy 
UV-LED umożliwiają drukowanie dwukierunkowe około 1,6 razy szybciej niż w poprzed-
nich modelach. Kolory biały i lakier (połysk) z atramentem są wyrzucane przez dwa 
rzędy dysz. EF-300 umożliwia drukowanie na wielu podłożach, jak PET, ABS, poliwę-
glan, i materiałach miękkich, jak TPU i skóra. Stół próżniowy daje możliwość łatwego 
mocowania cienkich i miękkich materiałów w miejscu druku. Ploter może drukować 
elementy do 100 mm wysokości.

Inteligentne opakowania  
bardziej ekologiczne
Firma Stora Enso zaprezentowała w ostatnim czasie nową me-

todę znakowania opakowań wykorzystującą technologię RFID, 
gdzie nadajnik umieszczony jest w pozbawionej tworzyw sztucz-
nych, nadającej się do recyklingu papierowej etykiecie. Wpro-
wadzona na rynek pod nazwą ECO metoda została opracowana 
z myślą o dodaniu do inteligentnych opakowań dodatkowych 
funkcjonalności, które będzie można wykorzystać w ich łańcuchu 
dostaw oraz w sklepach stacjonarnych i handlu wysyłkowym.

Rozwiązanie opracowane przez oddział Intelligent Packaging 
firmy Stora Enso umożliwia automatyczne wykrywanie i śle-
dzenie zapakowanego produktu w ramach całego łańcucha 
dostaw. Etykiety ECO z nadajnikami RFID wytwarzane są 
z papieru produkowanego w całości z włókien naturalnych, 
a nie jak tradycyjne etykiety z tworzyw sztucznych. Ma to 
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DIGIPRINT – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA POLIGRAFII

Firma DIGIPRINT od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych systemów 
poligraficznych. Portfolio oferowanych rozwiązań obejmuje m.in.:
• arkuszowe maszyny cyfrowe HP Indigo 50000/30000/12000/7900/5900 • rolowe 
maszyny cyfrowe HP Indigo 20000/8000/Ws6800 • maszyny do druku wielkoformatowego  
HP Latex 3600/3200/1500/R2000/R1000 • maszyny do druku na podłożach płaskich 
HP Scitex fB750 i fB550 • przemysłowe maszyny do druku na tekturze HP Scitex 
11000/15500/17000 • plotery tnące Esko Kongsberg • maszyny do druku na tkaninach 
d.gen • automatyczne trymery tnące Fotoba • kaszerownice i sklejarki Lamina System  
• oprogramowanie Esko, Caldera, GMG, Measure Color.
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