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PRZEMYSŁOWA DRUKARKA SUBLIMACYJNA



Drukarkę przemysłową DRAGON 16H zapro-
jektowano specjalnie z myślą o druku na pa-
pierze za pomocą atramentów sublimacyjnych. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technolo-
gii firmy MTEX, umożliwiono produkcyjny druk 

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

• Kolejka wydruków
• Historia drukowania  

(uwzględnia ustawione parametry druku)
• Zużycie atramentów na dane zadanie
• Szybkość druku i temperatura
• Konserwacja, czyszczenie głowic  

( wybór danej głowicy)
• Informacja o postępie prac konserwacyjnych
• Ostrzeżenie operatora wraz ze wskazaniem 

zaleconej procedury postępowania  
w czasie rzeczywistym

• Obowiązkowe czynności konserwacyjne -  
w razie zaistnienia konieczności wykonania 
procedury konserwacyjnej urządzenie auto-
matycznie wyłączy druk. Pozwoli to uniknąć 
poważnych uszkodzeń i zminimalizować 
koszty napraw.

DWA MODUŁOWE 
I OPCJONALNE 
ROZWIĄZANIA NAWIJAREK 

Opcja A - nawijarka i odwijarka dla rolek o 
średnicy do 500 mm i 350 kg 

Opcja B - nawijarka i odwijarka dla rolek o 
średnicy do 1000 mm i 700 kg 

RIP - Raster Image Prcessing 
(Przetwarzanie obrazów rastrowych) - 
Caldera, lnedit neoStamp, Ergosoft.

Mtex DRAGON 16H

z dużą prędkością nawet przy zastosowaniu  
bardzo cienkich papierów transferowych.  
Urządzenie gwarantuje wysoką wydajność pro-
dukcji przy zachowaniu dobrej jakości wydruków 
i nasyconych kolorów. 



• Technologia kontroli głowic - przygotowana i certyfikowana przez firmę MTEX. Podzespoły 
elektroniczne zostały spe cjalnie zaprojektowane i zintegrowane z oprogramowaniem sprzętowym  
i sterującym.

• System odgazowywania atramentów - specjalnie zaprojektowany i wdrożony w urządzeniu 
układ pozwala na transport atramentów ze zbiorników do głowic drukujących  z jednoczesnym 
przeprowadzeniem procesu ich odgazowania w najbliższej, możliwej do zastosowania, odległości 
od głowic.

• Magnetyczny silnik liniowy - posiada duży stosunek przyśpieszenie/opóźnienie  
z nadzwyczajnie wysoką dokładnością 1 µm, nie wymaga konserwacji, bez przekładni lub pasków.

• Rotacyjny system wycierania głowic - nowatorski układ czyszczenia usuwa zabrudzenia z dysz.

• Inteligentny czujnik wycieku atramentu w specyficznych lokalizacjach - przekazuje informacje 
w celu ochrony układów elektronicznych i unikania strat atramentów 

• Kontrola poziomu atramentów - umożliwia precyzyjną kontrolę poziomu atramentów  
i prognozowanie ich wymiany.

• Czujnik położenia papieru - precyzyjnie mierzy początek i szerokość mediów.

• Przemysłowy system suszenia wydruków - podgrzewana płyta grzewcza o dużej 
powierzchni, poprzez bezpośredni kontakt z zadrukowanym podłożem, zapewnia wysuszenie nawet 
bardzo nasyconych grafik. System zapewnia stabilność procesu suszenia przy wysokich prędkościach 
druku, a dzięki zastosowaniu sterowania sekcjami, minimalizuje zużycie energii.

• Układ podawania atramentów (bazuje na 8 zbiornikach dla konfiguracji 4/8 kolorów) - przy 
konfiguracji z zastosowaniem 4 kolorów układ umożliwia instalację 2 butelek z danym kolorem  
i automatycznie przełącza pobieranie atramentów z pustej butelki na pełną w czasie pracy urządzenia.

Główne cechy 

DANE TECHNICZNE

Głowica Panasonic

Wysokość głowicy Regulowana - silnik Y

Ciężar 2600 Kg 

Wymiary- szer.x glęb. x wys. 4550mm X 3050mm X 1800mm

Pobór mocy 50HZ / 400V AC/ 10kW / 15A 

Rozdzielczość Od 360 do 1440 dpi

Wielkość kropli Zmienna

Atrament Sublimacyjny 

Kolory 4 / 8 kolorów

Rip Caldera, lnedit neoStamp, Ergosof t 




