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GONGZHENG GZS3202
DRUKARKA SUBLIMACYJNA



Drukarka GongZheng GZS3202 jest urządze-
niem przeznaczonym do druku tekstylnego atra-
mentami sublimacyjnymi. Dzięki zastosowaniu 
modyfikowalnej konstrukcji stołu drukującego 
oraz specjalnego prowadzenia mediów może 
drukować na papierze transferowym oraz bez-
pośrednio na tekstyliach w szerokości do 320 cm.

W urządzeniu zastosowano nowoczesne i bar-
dzo wydajne głowice drukujące Spectra Starfire 
1024 / 10 PL produkowane przez znaną i ce-
nioną na całym świecie firmę FUJIFILM DIMA-
TIX. Zastosowanie ich w połączeniu z japońskim 
układem degazowania atramentów oraz pod-
ciśnieniowym systemem recyrkulacji GnTek daje 
pewność stabilnego druku.

Istotną zaletą GZS3202 jest solidna konstruk-
cja, która gwarantuje stabilną pracę urządzenia. 
Karetka porusza się po aluminiowej prowadni-
cy, do której przytwierdzono dwie prowadnice 
liniowe.

Specjalnie zaprojektowany system podawania 
i odbioru mediów zapewnia prawidłowe prowa-
dzenie papieru transferowego jak i materiałów 
tekstylnych. Jest to bardzo ważny element każdej 
drukarki sublimacyjnej, ponieważ tylko odpo-
wiednio zwinięte media będą mogły zostać bez 
problemu przetransferowane na kalandrze.

•320 cm zadruku

•Druk bezpośredni

•Druk na papierze transferowym

•Nowoczesne głowice spectra star fire 1024 / 10 PL

•Japoński układ degazowania atramentów

•Podciśnieniowy system recyrkulacji atramentów GnTek

GongZheng GZS3202 Główne cechy 

Dane techniczne

Typ głowicy Fujifilm Dimatix Spectra Starfire 1024 / 10 PL

Ilość głowic 2

Maksymalna rozdzielczość/ prędkość druku
600x400 dpi / 128m2/h
600x600 dpi / 84m2/h
600x800 dpi / 42m  /h

Szerokość zadruku 3,2 m 

Max. średnica gilzy 76 mm / 3”

Podawanie mediów z roli na rolę

Rodzaj podłoży papier transferowy
media tekstylne

Rodzaj atramentu Sublimacyjny

Tryb koloru CMYK

Wspierane oprogramowanie RIP Ergosoft GZ Edition + GZ control console

Interfejs sterowania drukarki oprogramowanie sterowania drukarki: GZ control console

Waga netto 708 kg

Wymiary urządzenia mm (dł. x szer. x wys.) 5222 x 865 x 1682

Parametry zasilania AC 230V (±10%), 50/60Hz, 6,6 KW/30 A

Środowisko pracy
czyste niezapylone pomieszczenie z zapewnioną wentylacją 

temperatura 18 - 18 oC 
 wilgotność względna 40-60%




