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HUNTER 2000 UV
HYBRYDOWY PLOTER UV



Plamac HUNTER 2000 UV to drukarka o hybrydowej konstrukcji, która umożliwia druk na materiałach 
rolowych jak również podłożach sztywnych. Konstrukcja drukarki powstała dzięki wiedzy i zaangażowa-
niu osób, które posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji drukarek wielkoformato-
wych. Dzięki temu stworzono urządzenie, którego budowa charakteryzuje się wysoką kulturą wykonania, 
a zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają klasyfikować je jako wiodące wśród urządzeń 
tego segmentu dostępnych na rynku. 

Drukarka Plamac HUNTER 2000 UV łączy w sobie solidną i stabilną konstrukcję z przemyślanymi roz-
wiązaniami technicznymi oraz wysokiej klasy głowicami drukującymi Ricoh Gen 5. Innowacyjną częścią 
urządzenia jest 6 rzędowa karetka, która umożliwia instalację do 9 głowic drukujących w konfiguracji 
kolorystycznej CMYK+Lc+Lm+White/Varnish. 

Hunter 2000 UV jest podstawowym wyborem wszędzie tam, gdzie pierwszoplanową rolę odgrywa 
produktywność i stabilność przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnego poziomu zakupu i kosztów eks-
ploatacyjnych. 

Niespotykanie bogate wyposażenie drukarki oraz jej wielofunkcyjność dają 
pewność, że urządzenie sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom. 
Każdy podzespół drukarki został precyzyjnie dobrany pod kątem  jakości, nie-
zawodności oraz funkcjonalności, tak aby użytkownik finalny czuł komfort pracy 
oraz pewność tego, że przy użyciu Plamac Hunter 2000 UV sprosta nawet naj-
trudniejszym zleceniom. 

JEDNA DRUKARKA 
WIELE MOŻLIWOŚCI
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Bogate wyposażenie dostępne w standardzie

Specyfikacja
Model Plamac Hunter 2000 UV

Szer. zadruku 2000 mm

Max. grubość materiałów 50 mm

Rodzaj atramentów atrament utwardzany światłem UV (nie zawiera lotnych związków organicznych)

Ilość głowic drukujących 4-9 szt. Ricoh Gen5

Max. rozdzielczość 1200 dpi

Kolory CMYK / Lc / Lm / White / Varnish (opcjonalnie)

Media podłoża sztywne i z roli

Utrwalanie UV lampy LED

System operacyjny Windows 10  64 bits

RIP Aurelon RIP, opcjonalnie Caldera

Wymiary 4336mm(L)*1520mm(W)*1550mm(H)

Waga 1500 kg

Temperatura pracy w zakresie 20-30 st. C

Wilgotność względna 30% - 70%, bez kondensacji

Moc zainstalowana 6000W  28A

Zasilanie 230V




