
GONGZHENG PLOTERY UV



Gongzheng AW1800UV jest 
wielkoformatową drukarką typu 
roll-to-roll, wykorzystująca w procesie 
druku atramenty utrwalane światłem 
UV.
Urządzenie drukuje na szerokiej gamie 
elastycznych podłoży przeznaczonych 
do druku UV takich jak folia, materiały 
tekstylne do podświetleń, papier, 
tapety, płótno canvas, materiały 
roll-up, itp.

Dzięki zastosowaniu stołu roboczego chłodzonego cieczą możliwy jest druk materiałów czułych
na podwyższoną temperaturę

Max. szerokość
zadruku

Głowice
drukujące

Konfiguracja
kolorystyczna

RIP

Wymiary

2-3 szt.
EPSON I3200

CMYK
CMYK+W

Akceptowalne
media

Średnica max. 300 mm,
waga do 50 kg.

FlexiPRINT
Mini UV

3540x1249x1506 mm

180 cm
Tradycyjny druk UV na szerokiej gamie podłoży 
rolowych.
Druk UV na materiałach do podświetleń.
Druk UV z wykorzystaniem białego atramentu.
Druk wielowarstwowy np. druk day & night.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Tryb druku
Draft
Production
Hi-resolution
Photo

720x1200dpi
720x1200dpi
720x1800dpi
720x1800dpi

46.8m2/h
41.0m2/h
32.5m2/h
23.0m2/h

20m2/h
17m2/h
11m2/h
7.6m2/h

3.9m2/h

2.6m2/h

Rozdzielczość CMYK (3H) C+W+C C+W+K+W+C

PRĘDKOŚĆ DRUKU:

Gongzheng AW1800UV  

solidna i stabilna konstrukcja
nowoczesne głowice drukujące EPSON I3200
konfiguracja kolorystyczna CMYK lub CMYK+W
max. szerokość zadruku 180 cm
lampy UV LED, chłodzone cieczą
stół roboczy chłodzony cieczą
system antykolizyjnego zabezpieczenia głowic
panel podświetlający LED do monitorowania 
efektów druku podświetleń
możliwość druku grafik typu day & night

Prędkości druku dla materiałów o szerokości 180 cm.



Gongzheng H1612GI  

solidna i stabilna konstrukcja
nowoczesne głowice drukujące RICOH GEN5i
konfiguracja kolorystyczna 2xCMYK+W+V
pole zadruku 160x120 cm
Akceptuje media o wysokości do 15 cm
automatyczny pomiar wysokości mediów
system antykolizyjny zabezpieczający głowice
stół roboczy z podsysem strefowym
4 lampy UV LED, chłodzone cieczą

Gongzheng H1612GI jest uniwersalną 
drukarką przeznaczoną do druku na 
podłożach płaskich. Urządzenie 
wyposażono w stół roboczy z podsysem 
strefowym o polu zadruku 160x120 cm.
Drukarka wykorzystuje do druku 
nowoczesne i wydajne głowice drukujące 
Ricoh GEN G5i, które zapewniają wysoką 
jakość drukowanych prac.
Za utrwalanie atramentów odpowiada 
wydajny, chłodzony cieczą, układ UV LED.

Pole robocze

Wysokość
mediów

Głowice
drukujące

Konfiguracja
kolorystyczna

RIP

Wymiary

max. 15 cm

2-4 szt.
Ricoh GEN5i

CMYK+W+V

FlexiPRINT
Mini UV

3310x2055x1467mm

160x120 cm
Tradycyjny druk UV na podłoży płaskich.
Druk UV na gadżetach reklamowych.
Druk UV DTF.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

NOWOŚĆ
DRUK UV Z WYKORZYSTANIEM CPS
Opcjonalny system pozycjonowania pozwala na idealne wpasowanie 
druku na materiałach płaskich o nieregularnym kształcie.

Tryb druku

Prędkości dotyczą zadruku arkusza o wielkości pełnego stołu 160x120 cm.

Draft
Production
Hi-resolution
Photo

720x600dpi
720x600dpi
720x900dpi
720x1200dpi

8.6m2/h
7.0m2/h
5.7m2/h
4.3m2/h

16.4m2/h
13.3m2/h
10.9m2/h
8.2m2/h

Rozdzielczość CMYK 2xCMYK

PRĘDKOŚĆ DRUKU:



Gongzheng H0906EI jest uniwersalną i wydajną 
drukarką przeznaczoną do druku na różnego typu 
podłożach płaskich oraz cylindrycznych.
W drukarce zastosowano stół roboczy z podsysem 
o polu zadruku 90x60 cm, a dodatkowo 
wyposażono ją także w podajnik do druku
na podłożach cylindrycznych.
Urządzenie wykorzystuje do druku nowoczesne 
głowice drukujące EPSON I3200.
Za utrwalanie atramentów odpowiada wydajny, 
chłodzony cieczą, układ UV LED.

Gongzheng H0906EI 

solidna i stabilna konstrukcja
nowoczesne głowice drukujące EPSON I3200
konfiguracja kolorystyczna CMYK+W+V
pole zadruku 90x60 cm
akceptuje media o wysokości do 15 cm
automatyczny pomiar wysokości mediów
przystawka do druku rotacyjnego
system antykolizyjnego zabezpieczenia głowic
stół roboczy z podsysem
4 lampy UV LED, chłodzone cieczą

Tradycyjny druk UV na podłożach płaskich.
Druk UV na podłożach cylindrycznych.
Druk UV na gadżetach reklamowych.
Druk UV DTF.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:Pole robocze

Wysokość
mediów

Głowice
drukujące

Konfiguracja
kolorystyczna

RIP

Wymiary

max. 15 cm

2-3 szt.
EPSON I3200

CMYK+W+V

FlexiPRINT
Mini UV

2180x1565x1371mm

60x90 cm

Tryb druku

Prędkości dotyczą zadruku arkusza o wielkości pełnego stołu 90x60 cm.

Draft
Production
Hi-resolution
Photo

720x1200dpi
720x1200dpi
720x1800dpi
720x1800dpi

4:12 min./arkusz
5:00 min./arkusz
6:18 min./arkusz
7:30 min./arkusz

4:30 min./arkusz
5:30 min./arkusz
6:48 min./arkusz
7:18 min./arkusz

Rozdzielczość CMYK+W CMYK+W+V

PRĘDKOŚĆ DRUKU:



Produkty powiązane

Plotery
tnące

GongZheng to jeden z chińskich liderów w produkcji drukarek wielkoformatowych.
W ofercie producenta znajdziemy urządzenia do druku solwentowego, 
sublimacyjnego, UV, CAD, jak również maszyny do  druku na ceramice.
Firma oferuje drukarki bazujące na znanych i cenionych na całym świecie głowicach 
drukujących firm EPSON i FujiFilm.
Stosowanie sprawdzonych rozwiązań oraz wdrażanie innowacyjnych technologii to 
powody, dla których urządzenia GongZheng dostrzegane są przez producentów 
reklam wizualnych na całym świecie.

Tkaniny
do druku

UV atramenty
i primery

Media
do druku



Białystok

bialystok@api.pl
tel.: +48 537 566 377tel.: +48 537 685 412 tel.: +48 534 590 080tel.: +48 32 241 65 14tel.: +48 22 812 06 80 tel.: +48 791 222 080 tel.: +48 665 307 407 

, Rąbień
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