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HOMER HM1800R PRO



HOMER HM1800R PRO
PRODUKCYJNA DRUKARKA DO SUBLIMACJI

PRZEWAGI

Instalacje na całym świecie
Potwierdzona jakość i niezawodność

WŁOCHY
ANGLIA

SZWAJCARIA
ROSJA

NIEMCY
FRANCJA

USA
KANADA
TURCJA

UKRAINA

POLSKA



Homer HM1800R PRO jest drukarką przeznaczoną 
do produkcyjnego druku sublimacyjnego na papierach 
transferowych. Urządzenie zaprojektowano z myślą 
o wysokonakładowej produkcji w cyklu pracy 24/7. 
Masywna konstrukcja bazuje na podzespołach 
znanych producentów, a jej kluczowymi podzespołami 
są głowice drukujące Kyocera, prowadnica liniowa 
oraz precyzyjny układ prowadzenia mediów w czasie 
druku. Elementy te sprawiają, że drukarka pracuje 
stabilnie i osiąga prędkości druku sięgające nawet 
do 445 m²/h!

Homer HM1800R Pro może być wyposażony 
aż w osiem przemysłowych głowic drukujących 
Kyocera. Drukarka standardowo pracuje w układzie 
CMYK, ale daje również możliwość zastosowania 
kolorów dodatkowych poszerzając gamut kolo-
rystyczny i poprawiając efekty wizualne prac. 
Atramenty ułożono w układzie symetrycznym, co 
znacznie przyspiesza pracę oraz niweluje 
występowanie paskowania oraz tzw. efektu boiska 
na wydrukach. 
Aby zminimalizować możliwość uszkodzenia głowic 
drukarkę wyposażono w system antykolizyjny 
karetki bazujący na laserowym sensorze, który 
wychwytuje nierówności w drukowanym materiale.

 

W urządzeniu zastosowano przemysłowy system 
podawania atramentów, na który składają się 
perystaltyczne pompy atramentu, automatyczne 
monitorowanie i regulacja podciśnienia oraz 
wydajnym układ odgazowaniu atramentu. Te trzy 
elementy współpracują ze sobą w cyklu 
produkcyjnym, aby płynnie podawać atrament 
zapewniając przy tym najwyższą stabilność druku.

Dzięki zaprojektowaniu precyzyjnego układu 
prowadzenia mediów użytkownik ma możliwość 
stosowania papierów do sublimacji w gramaturach 
od 31 do 100 gram. Układ ten charakteryzuje się 
ciągłą regulacją naprężania materiałów zarówno 
w fazie jego odwijania jak i zwijania. Uzyskano 
to dzięki zastosowaniu serwomotorów zarówno 
w układzie odwijania jak i nawijania mediów. 
Dodatkowo stół druku wyposażono w system 
podsysu z regulacją mocy co sprawdza się przy 
pracy na materiałach o różnych gramaturach.

Drukarka standardowo wyposażona jest w podajnik 
na media w rolach o średnicy do 360 mm. W opcji 
dostępny jest zestaw obsługujący jumbo role 
o średnicy do 1000 mm. 



Parametry  techniczne

Model HM1800R Pro

Głowice drukujące Przemysłowe głowice drukujące Kyocera 4-6-8 sztuk 

Rodzaj materiału Sublimacyjny

Pojemność zbiorników 6 L

Kolory 4, 6, 8 kolorów

Tryb druku

pasy 1 pas 2 pasy

DPI 400 x 600 400 x 1200 

Prędkość 445 m²/h 220 m²/h

Media Max. szerokość mediów: 
1900 mm

Max. szerokość druku
1800 mm

Waga materiału
31 - 100 g/m²

Max. średnica rolki Standard 360 mm / Opcja 1000 mm

Rodzaj nośnika Papier do sublimacji 

Prowadzenie mediów Z roli na rolę

Suszenie IR+ gorące powietrze

Sprężone powietrze 0.6 Mpa｜3.5m³/godz. 

Zasilanie AC380V±10% Trzy fazy｜11,5 A (6 kW)｜50Hz/60Hz

Przewód zasilający 5 x 6 mm²

Środowisko pracy Wilgotność względna 45 - 60%, Temperatura ：20~28 °C

Wymiary urządzenia 3945 x 1000 x 1718 mm（L x W x H）

Drukarki HOMER dostępne już w POLSCE!

KOMPLEKSOWE DORADZTWO I SERWIS API.PL 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR 

1 pas

508 x 600 

380 m²/h

1 pas

600 x 600

330 m²/h

2 pasy 2 pasy

508 x 1200 

185 m²/h 165 m²/h

600 x 1200 

Zasilanie dla układu suszenia AC380V±10% Trzy fazy｜14 A (9,3 kW)｜50Hz/60Hz




