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Wygoda obsługi dzięki: 

• zaawansowanemu sterowaniu z poziomu oprogramowania,

• automatyzacji istotnych procesów: systemowi samodzielnej diagnozy poprawnego
działania podstawowych podzespołów drukarki, układowi automatycznego pomiaru
wysokości drukowanego podłoża, systemowi podciśnieniowemu,

• intuicyjnemu oprogramowaniu.

Stabilny druk produkcyjny i bezpieczeństwo użytkowania dzięki: 

• profesjonalnie wykonanym elementom gwarantującym wysoką jakość,

• zastosowaniu znakomitej jakości podzespołów produkcji znanych światowych
marek, przykładowo niemieckie prowadnice lgus, Japońskie silniki serwo Fuji,
paski zębate marki Megadyne,

• zastosowaniu zabezpieczeń przeciw uderzeniowych, które minimalizują ryzyko uszkodzenia
głowicy,

• zainstalowanemu systemowi recyrkulacji białego atramentu w całym układzie, oraz mieszadle
w głównym zbiorniku atramentu, które eliminuje możliwość wytrącenia się pigmentu, co
zapobiega uszkodzeniu głowicy.

NOWOŚĆ RICOH GEN6

• Ostry, wyraźny, wysokiej jakości zadruk

• Wielkość kropli 5-10-15 pl

• Szybsza praca głowicy

• Częstotliwość taktowania do 50 KHZ

• Łatwość obsługi

• Odłączalne taśmy głowic

• Kompaktowa i estetyczna zabudowa karetki

Parametry techniczne: 

Typ głowicy Kyocera KJ4A Ricoh GEN 6 
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Wielkości kropli Zmienna kropla w zakresie 4-6-10 pl Zmienna kropla w zakresie 5-10-15 pl 

Ilość głowic 2-8 głowic 2-8 głowic (wersja z 2 rzędową karetką) 
(wersja z 2 rzędową karetką) 2-9głowic (wersja z 3 rzędową karetką) 

Typ lamp UV LED UV LED 

Maksymalna rozdzielczość 1200 x 1200 dpi 1200x 1200dpi 

363 x 1200 dpi: 7 7,4 m' /h 600 x 600 dpi: 60 m2
/h

Przykładowe prędkości druku CMYK +W +V 
363 x 2400 dpi: 24,1 m'/h 600 x 900 dpi: 24,3 m2

/h

363 x 3600 dpi: 19,3 m'/h 600 x 1200 dpi: 15 m2
/h

Obszar zadruku 2500 x 1220 mm 

Grubość podłoża do 100mm 

Rodzaj podłoża sztywne 

Rodzaj atramentu UV LED 

Stosowane media szkło, akryl.sklejka drewniana, płytki ceramiczne, metal, PVC, tektura falista, tworzywasztuczne i inne 
materiały. Szereg podłoży wymaga zastosowania dedykowanych primerów. 

Typ koloru C, M, Y, K, Le, Lm, W, Varnish 

Wspierany format plików Adobe Postscript Level 3 PDF, JPG, TIFF, E PS, Al 

Oprogramowanie RIP Caldera, Ony x, ErgoSoft 

System operacyjny Windows 7 / Windows 10

Waga netto 1150kg 

Wymiary urządzenia (LxWxH) 467 0 mm x 2510 mm x 1380 mm 

Pobór mocy lamp UV LED 8,3kW(20A) 

Parametry zasilania 3fazowe 45 A 

Środowisko pracy czyste, niezapylone pomieszczenie z zapewnianą wentylacją. Temperatura 18-30°C 

Certyfikaty CE, FCC 

Dane zawarte w powyższej tabeli mają charakter poglądowy. W przypadku wprowadzenia przez producenta zmian 
parametrów technicznych urządzeń, API.PL zastrzega sobie możliwość modyfikacji ww. tabeli bez powiadamiania. 




