PRESSRELEASE december 2008
Durst’s Rho 320R named “Product of the Year” for 2008
SGIA 2008, Atlanta
At the 2008 SGIA event in Atlanta (October 15 to 18, 2008), Durst’s Rho 320R model was named winner in the Large Format UV Roll Printer
section in the “Product of the Year” competition sponsored by dpi/SGIA. This 6-color printer with 600-dpi resolution won the award for its
sensational print quality.
The competition entailed printing, on a prefixed support, a standard image that included all the characteristics for quality appraisal: color variations,
text clarity, color intensity.

Chris Howard (Durst U.S.) and Richard Piock (Durst CEO)

”Durst sätter ny högkvalitetsstandard på storformatsutskrifter från UVUV-bläckbaserade
rullskrivare”
Precisionskomponenter utvecklade och förfinade av Durst som t.ex det innovativa skrivhuvudet
”Quadro
Quadro Array Inkjet Technology”
Technology och den nya linjära elektromekaniska- och vibrationsfria
drivningstekniken av skrivhuvudena är viktiga och avgörande komponenter för högkvalitetstrycket i
nya Durst Rho 320R.
Den driftsäkra funktionen för att skriva vitt och möjligheten att använda ”lightfärger” samt den
nyutvecklade programvaran som stödjer effektiva arbetsflöden men även innehåller ett integrerat
systemunderhållsprogram är alla ytterligare funktioner som understödjer denna nya standard för
högkvalitetstryck.
En viktig egenskap hos Rho 320R är att skrivaren använder ett miljövänligt- och nästan ”luktlöst” bläck
med mycket brett färgspektra och hög färgdensitet. Detta möjliggör ekonomiska utskrifter med
offsetkvalitet speciellt storformatstryck för innomhus-applikationer. Lönsamma applikationer där
kvalitetskraven är höga som t.ex. ljuslådeskyltar, fönsterskyltar, butiks-skyltar och -ställ samt
reklamtextilier produceras effektivt och med superb kvalitet i nya Rho320R.
Durst Rho 320R skriver upp till 320 cm brett på ett stort antal bestrukna och obestrukna rullmedia. Det
finns en option för att kunna skriva två rullar parallellt upp till 160 cm breda sida vid sida och en
ytterligare option är registrering för perfekt dubbelsidigt-tryck som inkluderar media
tracking/styrning. Den höga tryckkapaciteten i Rho 320R innebär att man kan trycka upp till 130 m2/h.
Som med alla Durst Rho system erbjuder Rho 320R branschens högsta tillförlitlighet, driftsäkerhet och
möjlighet till 24/7 kontinuerlig industriell produktion, dessutom en väl utbyggd och kunnig
serviceorganisation. För mer information kontakta:
Hans Molander; Tel: 08-680 15 70 eller e-mail: hans.molander@molanders.se
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