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| DRUK CYFROWY |

W druku cyfrowym jedną z najważniejszych ról odgrywają jakość 
i czas. Te walory może poprawić zakup odpowiedniej maszyny, 
która będzie napędzać naszą pracę i biznes. Jako Magenta Vision 
Polska wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, będąc 
oficjalnym dystrybutorem firmy Grando w Europie.

R
epertuar dostępnych maszyn 
jest bardzo szeroki i każdy znaj-
dzie odpowiedni sprzęt dla sie-
bie, zaczynając od druku UV po 

sublimację czy ekosolwent. Wszystkie 
maszyny idealnie współgrają z atra-
mentami Magenta Vision, które za-
pewniają najwyższej jakości wydruk.

Najnowszym modelem jest 2,5-me-
trowa, hybrydowa maszyna do druku UV 
LED, model GD-2500H. Wyposażona 
jest w od 3 do 12 głowic drukujących 
Ricoh Gen5 lub Gen6, zapewaniają-
cych doskonałe kolory i wysoką jakość 
wydruku aż do 2400 dpi. Maszyna 
w trzech pasach pracuje z prędko-
ścią do 175 m2/h i umożliwia druk 
na materiałach o grubości do 5 cm. 
Przystosowana jest do atramentów UV 
LED w kolorach C/M/Y/K/Lc/Lm/W/

Wysoka jakość  
i wszechstronność dla każdego

Varnish. Producent z myślą o klien-
tach zastosował technologię stałego 
zasilania atramentem, która znacznie 
redukuje koszty utrzymania maszyny. 

Z myślą o wykonawcach druków 
UV w mniejszych rozmiarach zosta-
ła zaprojektowana maszyna Grando 
GD6090UV Plus, która umożliwia pra-
cę w formacie 600 mm × 900 mm. Wy-
posażona jest w głowice Ricoh Gen5i 
w konfiguracji 2–4, które dodatkowo 
chronione są przez specjalny system 
„print head protector”, automatycz-
nie wyłączający karetkę w momencie 
wyczucia kolizji. Głowice zapewniają 
jakość wydruku do 1200 dpi oraz pra-
cę na czterech konfiguracjach kolorów: 
CMYK / CMYK + W / CMYK + Varnish 
/ CMYK + W + Varnish. Mocne lampy 
UV chłodzone cieczą zapewniają lepszą 

wydajność maszyny i prędkość druku, 
co najbardziej wyróżnia ją wśród konku-
rencji. Dzięki możliwości druku na ma-
teriałach o wysokości do 15 cm oraz 
zamontowanemu adapterowi do druku 
na materiałach owalnych znajduje rów-
nież zastosowanie w nadruku na wielu 
nietypowych i nierównych materiałach.

Nowości nie ominęły również ma-
szyn przystosowanych do druku eko-
solwentowego. Model GD-1602S 
został stworzony z myślą o wysoko-
nakładowym druku ekosolwentowym 
najlepszej jakości. Maszyna o sze-
rokości zadruku 1,6 m wyposażona 
jest w dwie lub cztery głowice Epson 
i3200-E1, które zapewniają świet-
ną jakość i wydajność pracy. Pręd-
kość druku wynosi nawet 85 m2/h, 
możliwa rozdzielczość to 2400 dpi. 
Maszyna została przystosowana do 
kombinacji czterech kolorów CMYK. 
W standardzie do maszyny został za-
łączony dodatkowy system suszenia 
z możliwością dostosowania mocy, 
zapewniający optymalne suszenie 
z dwóch stron. Co ważne, maszyna 
po wcześniejszej konfiguracji jest 
również przystosowana do druku 
sublimacyjnego, co daje kolejne moż-
liwości w użytkowaniu.

Dla jak najlepszej i wydajnej pracy 
maszyn zaleca się używanie wysokiej 
jakości atramentów. Tusze Magen-
ta Vision produkowane są w 100% 
w Polsce przy użyciu najnowszych 
technologii, zapewniając prawidłową 
pracę głowic i wydłużenie ich żywotno-
ści przy wysoce konkurencyjnej cenie. 
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