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P
loter y UV marki HandTop do -
skonale sprawdzają się w dru-
ku w branży reklamy wielkofor-
matowej, produkcji gadżetów 

i opakowań, zdobieniu elementów 
dekoracyjnych wyposażenia wnętrz 
oraz zadruku akcesoriów elektroniki 
użytkowej. W ofercie API.PL są plotery 
typu flatbed – służące do druku na 
podłożach płaskich, hybrid – do druku 
z roli na rolę i na powierzchniach pła-
skich oraz roll-to-roll – do druku z roli 
na rolę. W zależności od preferencji 
nabywcy drukarki mogą być wyposa-
żone w znane i cenione głowice Ricoh 
GEN5, umieszczone w dwu- lub trzyrzę-
dowych karetkach, lub najszybsze na 
rynku i drukujące z wysoką precyzją 
głowice firmy Kyocera. Druk utrwalany 
jest lampami LED chłodzonymi wodą, 
dzięki czemu zwiększają się możli -
wości zastosowania tych urządzeń 
do druku na mediach wrażliwych na 
temperaturę. 

Wszystkie plotery UV marki HandTop 
mają szerokie możliwości w zakresie 
odwzorowania barw. Standardowe ka-
nały CMYK + W mogą być wspomagane 

Wszechstronne i elastyczne 
plotery HandTop

API.PL jest dystrybutorem ploterów UV marki HandTop na polskim 
rynku od 2012 roku. Ma bogate doświadczenie we współpracy 
z  ich producentem – Grupą HANGLORY. Firma może pochwalić 
się kilkudziesięcioma instalacjami tych urządzeń. 

Dlaczego druk UV na HandTop?
• wieloletnie doświadczenie i specjalizacja firmy Handtop w produkcji drukarek UV
• wysoka wydajność druku (tabele z prędkościami dostępne na stronie www.

api.pl/plotery-handtop)
• możliwość konfiguracji liczby głowic według indywidualnego zapotrzebowania
• druk białym atramentem, który sprawia, że wydruki mają żywe kolory nawet 

na przezroczystych podłożach
• druk lakierem, umożliwiający błyszczące zdobienia
• atramenty odpowiednie do każdej powierzchni sztywnej i giętkiej
• czterostrefowy stół z dwukierunkowym podsysem, utrzymujący każdy ma-

teriał i pozwalający na jego precyzyjne ułożenie
• automatyczny pomiar grubości podłoża i automatyczna regulacja wysokości 

karetki z dokładnością do 0,1 mm
• czujniki chroniące głowicę przed uszkodzeniem
• stabilny software sterujący
• dodatkowe stoły do mediów sztywnych w modelach hybrydowych.

przez kolory light cyan i light magenta 
oraz późniejsze uszlachetnianie wydru-
ku za pomocą lakieru. Istnieje także 
możliwość nanoszenia primera dla 
takich materiałów, jak szkło, ceramika, 
aluminium czy płyta meblowa. Dostęp-
ne atramenty utwardzane promieniami 
UV są pozbawione lotnych związków 
organicznych i zapewniają bardzo dobrą 

adhezję (przyleganie) na takich mate-
riałach, jak akryl, drewno, poliester, 
poliwęglan, folie czy szkło. 

Drukarki HandTop współpracują z prak-
tycznie każdym dostępnym i cenionym na 
rynku oprogramowaniem typu RIP. API.PL 
rekomenduje RIP Caldera – to stabilne 
oprogramowanie, doskonale sprawdza-
jące się w środowisku Linux i Mac OS 
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– oraz RIP Onyx. Są to programy łatwe 
w obsłudze, z wieloma pomocnymi funk-
cjami, jak kolejkowanie, rozmieszczanie, 
tworzenie profili kolorystycznych. 

W ofercie API.PL znajduje się duży wy-
bór atramentów UV, poczynając od farb 
o podwyższonej adhezji poprzez farby 
termoformowalne, farby o wydłużonej 
odporności na promieniowanie UV, koń-
cząc na farbach o wysokiej odporności 
na ścieranie. Dodatkowo w stałej ofer-
cie posiadamy primery (podkłady) oraz 
lakiery drukowalne do uszlachetniania 
wydruków. Wszystkie ww. cechy sprawia-
ją, że urządzenia marki HandTop spraw-
dzą się doskonale przede wszystkim 
w drukarniach wielkoformatowych oraz 
u producentów elementów dekoracyj-
nych, bez względu na wielkość i stopień 
skomplikowania produkcji. 

YAKOHITA – atramenty 
rekomendowane przez API.PL  
do drukarek HandTop

Atramenty przeznaczone do druku UV na 
elastycznych oraz sztywnych mediach: 
banery, szyldy, systemy wystawiennicze, 
trwałe grafiki. Atramenty charakteryzują 
się wysokim poziomem pigmentacji 
oraz bardzo dobrą odpornością na pro-
mieniowanie UV. Kolory: CMYK – light 
cyan – light magenta – white – varnish. 

YAKOHITA – primery 
rekomendowane przez API.PL  
do drukarek HandTop

• Płyny zwiększające przyczepność tu-
szy do różnych powierzchni przezna-
czonych do zadruku – stosowane jako 
podkład przed drukiem UV. Nakła-
dane ściereczką bezpyłową, szybko 
wyparowują, nie pozostawiając smug.  

• Jetbest UV LED RS Primer, Yakohita 
UV Glass Primer – do powierzchni 
szklanych.

• Yakohita Poly Primer – do metalu 
oraz materiałów PP.

• Yakohita Printable UV Primer – na 
każdy rodzaj podłoża.
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ARTYKUŁ PROMOCYJNYYakohita Poly Primer – do metalu oraz materiałów PP

Jarosław KOSTECKI 
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Wybierając do współpracy markę HandTop, 
kierowaliśmy się chęcią zapewnienia klien-
tom wysokiej jakości druku w technologii UV, 
a także możliwością elastycznej konfiguracji 
urządzenia i innowacyjnością stosowanych roz-
wiązań. Marka HandTop jest tego gwarancją.

Z kolei API.PL zapewnia specjalistyczne 
wsparcie na każdym etapie, od profesjonal-
nego doradztwa w zakresie doboru urządzeń 
– najbardziej racjonalnych z punktu widzenia 
potrzeb klientów, po wsparcie w okresie poin-
stalacyjnym. Zapewniamy najwyższej jakości opiekę serwisową w okresie gwaran-
cji i po jej zakończeniu. Standardowo drukarki dostępne w naszej ofercie objęte 
są dwuletnią gwarancją oraz sześciomiesięczną gwarancją na głowice drukujące.

Dodam, że nasz serwis był pierwszym i przez długi czas jedynym serwisem 
w Polsce współpracującym z tym producentem. To owocuje unikalną wiedzą 
i doświadczeniem w zakresie wdrażania i obsługi tych urządzeń. Naszą ob-
sługę powdrożeniową wzbogaciliśmy o specjalną infolinię – tzw. helpdesk. 
Dzięki niej klienci mają stały kontakt z doświadczonym i kompetentnym 
konsultantem, udzielającym cennych porad w szybki i przystępny sposób.

Utrzymujemy stałą bazę części zamiennych, aby w razie jakiejkolwiek awarii 
zminimalizować okres niezbędny do naprawy urządzenia. Z punktu widzenia 
klientów ważne jest również to, że API.PL gwarantuje szybki dostęp do atra-
mentów oraz podłoży do druku. Mamy bogatą ofertę rolowych mediów do 
druku UV, w tym m.in. foli monomerowych i polimerowych, tapet oraz mediów 
tekstylnych. W bogato wyposażonym demo roomie klienci zainteresowani 
urządzeniami mogą zapoznać się z możliwościami drukarek HandTop oraz 
powiązanymi z nimi urządzeniami okołoprodukcyjnymi. Najpopularniejsze mo-
dele ploterów są w naszym magazynie, pozostałe w opcji „szybkiej dostawy”.


