


API.PL TWÓJ PARTNER W DRUKU UV

API.PL Sp. z o.o. to doświadczony i skoncentrowany na potrzebach rynku dystrybutor materiałów  

i urządzeń do druku wielkoformatowego oraz sitodruku. Dostarcza kompleksowych rozwiązań 

technologicznych, m.in. drukarniom wielkoformatowym i sitodrukowym, agencjom reklamowym, 

firmom zajmującym się drukiem na tekstyliach i odzieży, producentom gadżetów oraz artykułów 

wyposażenia wnętrz. Od 2013 roku urządzenia do druku UV zagościły w ofer cie API.PL 

i od tego czasu technologia stała się bardzo ważnym elementem działalności firmy.

„Wieloletnie doświadczenie dystrybutora drukarek UV, setki godzin poświęconych na testy, 

nieustanna współpraca z producentami urządzeń i atramentów oraz wsłuchiwanie się w potrzeb y 

i głosy naszych Klientów to nasz sposób na Twój sukces!”

Kompleksowa oferta API.PL skupia się nie tylko na optymalnym doborze urządzeń, atrament ów 

i podłoży do Twoich potrzeb, ale także profesjonalnym doradztwie, szybkiej instalacji,  

autoryzowanemu i dedykowanemu serwisowi oraz specjalistycznym wsparciu na każdym etapie 

użytkowania urządzeń.

Dlaczego API.PL:

Bezpieczeństwo i rozwój biznesu naszych Klientów jest dla nas priorytetem:

• dostarczamy rozwiązania technologiczne podnoszące efektywność produkcji  

i zwiększające Twoją przewagę konkurencyjną,

• świadczymy profesjonalne doradztwo technologiczne,

• zapewniamy doświadczony i dedykowany serwis,

• zapewniamy magazyn części zamiennych w Polsce,

• współpracę opieramy na relacjach partnerskich.
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Profesjonalne doradztwo 
oparte na wieloletnim 

doświadczeniu 
w branży

Szeroka oferta i całościowe 
wsparcie Twojego biznesu

Renomowane rozwiązania 
stosowane na całym świecie

PEWNOŚĆ KOMPLEKSOWOŚĆ ŚWIATOWE 

MARKI 

Kilkunastu specjalistów 
do Twojej dyspozycji

SERWIS



Marka HandTop specjalizuje się w wysokotechnolo gicznych 

i innowacyjnych rozwiązaniach do druku UV. Od 2011 konsekwentnie 

rozwija i wspiera sieć swoich dystrybutorów na całym ś wiecie, 

z powodzeniem konkurując z innymi markami światowe j klasy 

w tej dziedzinie. HandTop to nie tylko profesjonalny sprzęt do druku 

cyfrowego UV dla przedsiębiorstw przemysłowych, ale również pełna 

gama rozwiązań aplikacyjnych, dostosowanych do wymagań różnych 

branż. Podstawą rozwoju marki Handtop jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań koncepcyjnych 

i technologicznych na każdym etapie produkcji. Przynosi to efekt w postaci dostarczania urządzeń 

najwyższej jakości.

Wysoka wydajność pracy, atrakcyjne ceny, niezawodność i innowacyjność rozwiązań przekłada 

System zarządzania jakością ISO9001:2000 oraz rozbudowany dział R&D.

się na rosnące zaufanie klientów w Europie i Ameryce Północnej. HandTop jest częścią 

grupy Hanglory skupiającej się na produkcji przemysłowych rozwiązań dla różnych branż. 

W Grupie Hanglory poza urządzeniami do druku UV marki HandTop tworzone są również 

przemysłowe rozwiązania w zakresie w pełni zautomatyzowanych owalnych i eliptycznych 

maszyn drukarskich, łączących technologię druku bezpośredniego i sitodruku (CNTOP), plotery 

wielkoformatowe do druku bezpośredniego na tekstyliach (Homer) oraz urządzenia pak ujące 

i drukujące na tekturze falistej (Handway). Międzynarodowy serwis sprzedaży i wsparcie techniczne 

firmy Handtop dostępne są już w ponad 40 krajach i regionach. Szeroki wybór rozwiązań dla druku 

UV: plotery stołowe - FLATBED,  plotery hybrydowe i typu ROLLtoROLL.

HANDTOP – ŚWIATOWA MARKA  
W TWOJEJ FIRMIE

PLAMAC – JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI 
Z NOWĄ GWIAZDĄ DRUKU UV

Firma Shenzhen Plamac Technology Co., Ltd to przedsiębiorstwo 

technologiczne ukierunkowane na badania, rozwój i wdrażanie 

wielkoformatowych systemów druku. Od samego początku celem 

nadrzędnym była produkcja innowacyjnych urządzeń oraz dostarczanie kompletnych i najlepszych 

rozwiązań w zakresie druku. Niekwes�onowaną siłą firmy jest fakt, iż stworzono zespół op arty 

o ludzi z ponad 15 letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji drukarek wielkoformatowych.

 

Solidność produktów połączona z jeszcze większymi możliwościami  

aby zapewnić sukces Twojej firmy.

Aktualnie Plamac może pochwalić się produkcją rozwiniętych technologicznie urządzeń bazujących na 

znanych i cenionych głowicach drukujących Ricoh, Kyocera oraz FujiFilm. Drukarki Plamac są pierwszym 

wyborem wszędzie tam, gdzie liczą się możliwości produkcyjne oraz jakość wykonania urządzeń przy 

jednoczesnym zachowaniu rozsądnego poziomu zakupu i kosztów eksploatacji. Produkty Plama c 

są eksportowane do Europy i Ameryki Północnej oraz do ponad 30 innych krajów na całym świecie.

…bez dobrego serwisu, zakup 

profesjonalnego sprzętu nie ma sensu…

  ...byłem na pokazie, rozmawiałem  

z użytkownikami Handtopa. Ich 

rekomendacje przekonały mnie do API.PL 

jako dystrybutora oraz do zakupu drukarki…
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Wybierając do współpracy producentów urządzeń i atramentów 

do druku UV kierujemy się koniecznością zapewnienia 

wysokiej jakości, możliwością elastycznej konfiguracji, 

wysoką produktywnością oraz innowacyjnością rozwiązań. 

Rekomendowane przez API.PL rozwiązania i marki są tego 

gwarancją.



Nowe możliwości i efekty 
w dekorowaniu mediów 
przezroczystych i kolorowych

Wydruki są gotowe 
do zastosowania 
bezpośrednio po druku,  
nie wymagają dosuszania

Prace wymagające 
dużych nafarbień 
(np. do podświetleń) 
dzięki błyskawicznemu 
utrwalaniu są drukowane 
ze zdecydowanie większą 
prędkością niż w innych 
technologiach

Media sztywne można 
drukować bezpośrednio, 
osiągając przez to wyższą 
trwałość i wydajność niż 
w przypadku np. 
oklejania foliami

DRUK BIAŁYM 
ATRAMENTEM SZYBKA REALIZACJA

IDEALNE DO 
PODŚWIETLEŃ

DRUK MATERIAŁÓW 
SZTYWNYCH

Technologia UV  wdarła się przebojem na rynek 

związany z drukiem. Z branży reklamowej, 

technologia atramentów utrwalanych światłem 

UV znalazła zastosowanie w wielu różnych 

sektorach rynku, takich jak wystrój wnętrz, 

przemysł szklarski, meblarski czy znakowanie 

produktów, a firmom z branży reklamowej 

otworzyła wiele nowych dróg rozwoju.

Druk UV to różnorodność podłoży  

i oszczędność czasu. Cechą wyróżniającą 

druk UV jest fakt, że przy zastosowaniu 

jednego urządzenia zadrukować można wiele 

podłoży, które w przypadku standardowych 

technik druku są niedrukowalne lub wymagają 

połączenia kilku różnych procesów. Daje to 

daleko idące możliwości druku standardowych 

jak i nietypowych podłoży, a co najważniejsze 

znacząco skraca czas przygotowania produktu 

finalnego.

Za pomocą druku UV możesz drukować na: szkle, 

aluminium, PVC, MDF, dibondzie, drewnie, 

foliach, banerach, canvasach, skórze, metalu, 

ceramice, foliach magnetycznych, papierze  

i wielu innych materiałach.
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WZORNIK UV BOX 
gotowa prezentacja efektów druku UV

Druk UV - efekt: 3D z lakierem



Plotery stołowe (FLATBED) 

Stałe umiejscowienie materiałów na stole, prze-

suw karetki w osi X i Y. Druk materiałów o wy-

sokości do kilkunasty centymetrów. Ograniczo-

ne pole zadruku do wielkości stołu. Bardzo duża 

dokładność i powtarzalność druku.

Idealna dla firm drukujących duże arkusze, wiel-

kogabarytowe, sztywne arkusze lub materiały  

o większej grubości.

Typowe zastosowania: płyty meblowe, szkło, 

materiały reklamowe, gadżety.

Plotery do gadżetów 

Nieduże formaty stołów dopasowane do druku 

niewielkich elementów zarówno w arkuszach  

jak i pojedynczych o wysokości do kilku ce-n

tymetrów.

Idealne dla firm specjalizujących się  

w znakowaniu gotowych produktów niewielkiej 

wielkości.

Typowe zastosowania:  znakowanie goto-

wych produktów – gadżetów.

JEDNO URZĄDZENIE – WIELE MOŻLIWOŚCI

Mnogość dostępnych w ofercie API.PL konstrukcji daje możliwość wyboru urządzenia najlepiej 

dopasowanego do potrzeb danej produkcji. W ofercie znajdziemy drukarki do druku materiałów 

rolowych (ROLL-TO-ROLL), uniwersalne maszyny hybrydowe (druk materiałów rolowych i sztywnych), 

drukarki do gadżetów, jak również typowe drukarki do druku sztywnych przedmiotów (FLATBED).

Plotery hybrydowe (HYBRYD) 

Materiał jest prowadzony przez pas transmisyjny, 

natomiast karetka w osi Y jest stała, a porusza się 

jedynie po osi X. Ograniczeniem jest szerokość 

stołu. Dokładność druku do 0,2 mm.

Idealne dla firm stawiających na uniwersalność, 

dzięki której możemy zadrukować materia ły 

w arkuszach takie jak szkło, płyty meblo we 

do wysokości do 50 mm, a także materiały z roli. 

Typowe zastosowania: banery, tafle szkła, 

dekoracje wewnętrzne, gadżety, mater iały 

do podświetleń.

Plotery ROLL TO ROLL 

Wysoka wydajność i specjalizacja w druku me-

diów z roli na rolę. Dzięki zastosowaniu głowic 

marki Kyocera, wydajność i jakość druku jest tu 

na najwyższym poziomie. 

Idealne dla firm, które stawiają na dużą produk-

tywność w druku materiałów z roli na rolę.

Typowe zastosowania:  materiały do podświe-

tleń, banery, siatki, opakowania, canvasy, folie 

okienne.
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Druk UV - efekt: druk 3D na dibondzie
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SOLIDNOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ 

Plotery Handtop w ofercie API.PL to:

• kilkuletnie doświadczenie w doradztwie, serwisie i wdrożeniach poparte rodzimymi  

opiniami zadowolonych klientów

• szeroka gama urządzeń

• zaprojektowana i wykonana z największą starannością i precyzją wytrzymała  

modułowa konstrukcja 

• wysoka jakość wykonania w oparciu o komponenty znanych japońskich  

i europejskich producentów

• możliwość konfiguracji ściśle według potrzeb klienta 

• dobre parametry druku oraz stabilna praca

• utrwalanie LED oraz najszybsze głowice na rynku - Kyocera lub Ricoh Gen5

• łatwe w obsłudze i renomowane oprogramowanie RIP Caldera i RIP Onyx

Główne cechy:

1. Karetka drukarki: 

1-rzędowa dla modelu 16XX. 

2 lub 3 rzędowa dla pozostałych modeli. 

2. Automatyczny pomiar wysokości mediów  

(drukarka akceptuje media do wysokści  

100 mm). 

3. 2  Stół druku o nośności do 50 kg/m .

4. System antykolizyjny. 

5. Lampy UV LED chłodzone cieczą, 

regulowana moc. 

6. Opcjonalny system eliminacji ładunków 

elektrostatycznych z materiałów. 

7. Głowice drukujące Ricoh Gen 5 lub Kyocera. 

8. Mechaniczny system pozycjonowania 

mediów. 

9. Wyłącznik bezpieczeństwa. 

10. Funkcja odwróconego podsysu. 

11. Strefowy system podsysu.
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„API.PL wprowadziło kilka lat temu markę HandTop  

na rynek polski i co roku kilkanaście nowych urządzeń zostaje  

z sukcesem wdrożone w firmach reklamowych i produkcyjnych.”

...ponad 40% naszej produkcji 

realizujemy na Handtop...

...ta maszyna pozwala nam się wyróżnić...
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PLOTERY HYBRYDOWE 
(HYBRYD)

Cechy szczególne:

• podajnik do mediów w rolach

• maksymalna wysokość mediów: 50 mm

• regulacja wysokości głowicy  

do 4 mm nad materiałem

• 2pas transmisyjny o nośności do 50 kg/m

• dodawany stół podawczy i odbiorczy

MODEL POLE ZADRUKU

HT1600UV szerokość druku: 1.6m 

HT2500UV szerokość druku: 2.5m

HT3200UV

Dostępne modele:

szerokość druku: 3.2m 

Cechy szczególne:

• pole zadruku determinowane wielkością 

stołu nawet do ponad 3 m

• maksymalna wysokość mediów: 100 mm

• regulacja wysokości głowicy do 4 mm  

nad materiałem

• 3 - rzędowa karetka umożliwiająca druk 

kolorami CMYK+W+V w jednym przejściu 

bramy (rozwiązanie dostępne dla modeli  

2512 / 2518 / 3116 / 3020)

• wysoka jakość wykonania i precyzja druku 

pozwalająca np. na uzyskanie druku 

strukturalnego poprzez idealne nałożenie 

na siebie kilku warstw atramentu

MODEL POLE ZADRUKU

HT1610UV pole zadruku: 1.6x1.0m 

HT2512UV pole zadruku:  2.5x1.2m

HT2518UV pole zadruku: 2.5x1.8m 

HT3116UV pole zadruku: 3.1x1.6m

HT3020UV

Dostępne modele:

pole zadruku: 3x2m
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PLOTERY STOŁOWE  
(FLATBED)



Cechy szczególne:

• specjalizacja w wydajnościowym druku 

mediów z roli na rolę

• wysoka wydajność i jakość dzięki 

zastosowaniu głowic marki Kyocera

• dostępny 1 lub 2 rzędowy układ głowic  

w karetce

• maksymalna wysokość mediów: 2 mm

• masywny, rolowy system prowadzenia 

mediów

• możliwość druku 2 rolek jednocześnie

MODEL POLE ZADRUKU

HTL3200UV szerokość druku: 3.2m 

HTL5000UV

Dostępne modele:

szerokość druku: 5m 
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PLOTERY ROLOWE (ROLL TO ROLL) GŁOWICE DRUKUJĄCE 

W naszych drukarkach UV stosowane są dwa modele przemysłowych głowic drukujących: Ricoh Gen5 

oraz Kyocera KJ4A. Obydwie konstrukcje charakteryzuje wysoka jakość wykonania i niezawodność. 

Istnieją jednak pewne cechy charakterystyczne dla obu tych produktów, które determinują wybór.

Głowice Kyocera ze względu na swoją 

szybkość polecane są firmom, którym zależy 

na wysokiej produktywności przy zachowaniu 

bezkompromisowej jakości. Najmniejsza kropla 

na poziomie 4 pikolitrów pozwala zapewnić 

najlepszą z dostępnych, w druku UV, jakość 

druku.

Głowice Ricoh polecamy natomiast firmo m, 

dla których prędkość druku nie jest priorytetem 

przy wyborze drukarki. Tutaj główną zaletą jest 

stosunek uzyskanej jakości do ceny zakupu.

 

 

OPROGRAMOWANIE RIP

Producenci ploterów UV dystrybuowanych przez API.PL blisko współpracują z wiodącymi 

producentami oprogramowania typu RIP (Raster Image Processor). Na tej podstawie nasze urządzenia 

mogą być sterowane przez największe i bardzo cenione w świecie druku oprogramowania firm: 

Caldera i Onyx.

Sterowanie drukiem za pomocą jednego z powyższych programów daje pewność stabilnej pracy, 

powtarzalności oraz perfekcyjnych rezultatów.
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Marka Plamac to nowość w ofercie API.PL cechująca się 
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zaawansowaną technologicznie i bardzo solidną konstrukcją 

opartą na głowicach Ricoh, Kyocera oraz FujiFilm. 

SOLIDNOŚĆ OPARTA NA  
KILKUNASTOLETNIM DOŚWIADCZENIU

Drukarki UV marki Plamac powinny być pierwszym wyborem firm stawiających na solidne urządzenia, 

dające duże możliwości produkcyjne przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów 

zakupu i kosztów produkcji.

Rodzina drukarek Plamac 

Hunter  

hybryda

Pegasus 

roll-to-roll (pinch roller)

Morpho  4- rzędowy układ 

flatbed  
głowic w karetce drukarki 
Morpho i Pegasus

4- rzędowy układ głowic 
w karetce drukarki Hunter

Układ parkowania
głowic oparty
o captopy

Duże karetki dające  
przestrzeń dla ewentualnych 
prac konserwacyjnych  

Reflion

roll-to-roll (system rolowy)

DLACZEGO PLAMAC:

• 15 letnie doświadczenie założyciela i pracowników firmy w projektowaniu  

i produkcji drukarek wielkoformatowych 

• Solidne, przemysłowe konstrukcje oferowanych urządzeń

• Duży nacisk na badania i rozwój oferowanych urządzeń

• Przemysłowe głowice drukujące Kyocera, Ricoh, oraz FujiFilm

• Bardzo dobry stosunek oferowanych możliwości do ceny zakupu urządzenia

GŁÓWNE CECHY:

• Lampy UV LED

• Systemy antykolizyjne karetki

• Automatyczny pomiar wysokości mediów

• Układ antystatyczny

• Podwójne prowadnice liniowe

• Podwójny system podciśnieniowy

• Strefowy podsys stołu w drukarkach typu FLATBAD I HYBRYD

• Druk 3 warstwowy (CMYK + W + V) w jednym przejściu bramy

• Oprogramowanie Aurelon RIP oraz opcjonalnie Caldera
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Atramenty
Firma API.PL, działając na rynku UV 

nieprzerwanie od ponad 6 lat, przetestowała 

wiele różnych atramentów UV pochodzących 

od producentów z całego świata. Zaowocowało  

to wyselekcjonowaniem najlepszych atramentów, 

które charakteryzują się wysoką jakością, 

światłotrwałością, odpornością na ścieranie 

oraz, co równie ważne, niezawodną współpracą 

z głowicami drukującymi stosowanymi w naszych 

drukarkach. Aktualnie w ofercie API.PL znajdują 

się atramenty UV:

• do podłoży elastycznych,

• do podłoży sztywnych,

• do zastosowań na twarde  

i elastyczne podłoża,

• termoformowalne,

• o podwyższonej przyczepności

Wysoka jakość urządzenia drukującego nie gwarantuje jeszcze pełni sukcesu. Dopiero jego połączenie 

z najlepszą chemią w postaci atramentów i podkładów (primerów) do druku daje gwarancję uzyskania 

wysokiej jakości wydruków, zapewniając jednocześnie długą żywotność głowic drukujących.

Primery
Równie ważne jak atramenty są podkłady, 

których zadaniem jest przygotowanie trudno 

drukowalnych podłoży do druku. Primery, bo 

o nich mowa, głównie stosuje się do druku na 

szkle. Jest jednak wiele innych materiałów, które 

powinno się przygotować do druku nakładając 

na nie podkład. W naszej ofercie znajdziecie 

podkłady do większości sprawiających kłopoty 

w druku podłoży. Poczynając od szkła, poprzez 

metal, materiały polipropylenowe, pla s�k, 

a kończąc na drewnie i laminatach meblowych.

BEZ “CHEMII” NIE MA SUKCESU
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MEDIA DO DRUKU UV

Firma API.PL zapewnia kompleksowe wsparcie Twojego biznesu. Doradztwo, urządzenia, atramenty, 

primery, części zamienne oraz wsparcie serwisowe. W naszej ofercie znajdziesz również szeroką 

gamę mediów do druku

To na czym drukujesz, jest dla nas bardzo ważne zatem starannie dobieramy dostawców, wszystkie 

media są dokładnie przez nas testowane i oprofilowane dla naszych urządzeń.  Nasze media cechują 

się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny.

W ofercie API.PL znajdziesz:

• filie polimerowe, monomerowe, laminaty, folie szronione marki DECAL 

• laminaty i media specjalistyczne marki DRYTAC 

• media specjalistyczne GUANDONG

• banery, rollupy, OWV,  papiery graficzne, canvasy, tapety media marki VESLINE

• folie magnetyczne i ferromagnetyczne marki MAGDECOR

• media tekstylne dedykowanego przeznaczenia 

Druk UV - efekt: CMYK / W / CMYK oraz zdobienie lakierem

… Handtop pozwolił nam rozwinąć skrzydła… z drukarni 

wielkoformatowej rozszerzyliśmy działalność o wyposażenie 

wnętrz…  API.PL to rewelacyjny serwis i doradztwo….




