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Oszczędność to ostatnio często 
używane słowo. I słusznie, 
bo w trudnych czasach tylko 

optymalizacja kosztów pozwoli na 
rozwój naszego biznesu. Ograniczo-
ne środki finansowe to sygnał, że 
nie stać nas na kupowanie tanich 
rzeczy, które nie gwarantują solid-
ności wykonania, jakości zastoso-
wanych materiałów, a – co za tym 
idzie – wieloletniego bezawaryjnego 
użytkowania.

Tampondrukarki szwajcarskiej firmy 
MicroPrint to maszyny precyzyjne, 
z kilkuletnią gwarancją producenta. 
Są wśród nich propozycje dedyko-
wane zarówno dla przemysłu, jak 
i mniejszych firm wykonujących na-
druki reklamowe. Wszystkie ofero-
wane drukarki, poczynając od serii 
Smart, wyposażone są w podzespoły 
pneumatyczne firmy SMC. MicroPrint 
stawia na prostą i intuicyjną obsługę. 
Seria MS i wszystkie wyższe wyposa-
żone są w ekran dotykowy i możli-
wość połączenia z komputerem PC.

Linię drukarek rozpoczyna seria 
Smart kierowana do użytkowników 

Jakość na najwyższym  
poziomie

poszukujących sprawdzonych rozwią-
zań, najwyższej precyzji i korzystnej 
ceny. Maszyny te, w zależności od 
konfiguracji, mogą być wyposażone 
w maksymalnie 4 kolory, pneuma-
tyczny system druku wielokolorowego 
lub – opcjonalnie – w system auto-
matycznego czyszczenia tamponów.

MS (System Modułowy), starszy 
brat serii Smart, umożliwia rozbu-
dowę obecnego urządzenia przez 
zmianę ilości lub wielkości kała-
marzy. Opcjonalnie drukarka może 
być doposażona w system automa-
tycznego czyszczenia tamponów lub 
system automatycznej kontroli gę-
stości i mieszania farby. Ten ostatni 
gwarantuje zachowanie stałych para-
metrów farby, odpowiednie rozprowa-
dzanie jej po kałamarzu, zapobiega 
opadaniu pigmentów metalicznych 
na dno kałamarza, a w przypadku 
farb dwuskładnikowych – wydłuża 
zakres ich przydatności z 8 do 12 h. 

Kolejna seria to MSS – wyspe-
cjalizowane urządzenia typu bokser 
do druku w poziomie. Drukarka ta 
pobiera wzór w sposób klasyczny, 
wertykalny, a oddaje horyzontalnie. 

Może być wyposażona we wszystkie 
opcje, które oferuje seria MS.

Najbardziej zaawansowane rozwią-
zania wykorzystują maszyny typu LCN, 
ML i Portal. Wszystkie te serie mogą 
być zintegrowane z liniami produkcyj-
nymi lub pracować jako samodzielne 
stanowiska drukujące. W urządze-
niach tych stosowane są najwyższej 
klasy rozwiązania, np. w pełni pro-
gramowalne silniki liniowe, dające 
możliwość poboru i oddania druku 
w dowolnej płaszczyźnie XY, lub rota-
cja detalu drukowanego. Stacja może 
pracować ze zintegrowaną aktywacją: 
płomieniową i koronową. System 
silników liniowych otwiera zupełnie 
nowe perspektywy w przypadku dru-
karek tamponowych. Daje możliwość 
drukowania kilku różnych wzorów za 
pomocą jednego kałamarza. 

K+L oferuje klientom komplekso-
wą ofertę maszyn i wszelkich mate-
riałów eksploatacyjnych do sitodruku 
i tampondruku. Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy na prezentację 
do siedziby firmy.
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