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Durst Durst Durst Durst adderar funktion för adderar funktion för adderar funktion för adderar funktion för effektiveffektiveffektiveffektiv    wellpapptryck i nya wellpapptryck i nya wellpapptryck i nya wellpapptryck i nya     UV skrivaren UV skrivaren UV skrivaren UV skrivaren ----    DurstDurstDurstDurst    RhoRhoRhoRho    700700700700    

Det modulära systemkoncept som Durst presenterar i nya Rho 700 är redan unikt i sin klass. 

Ingen annan UV flatbädskrivare kan kundanpassas vid tillverkningen eller eftermonteras i 

samma grad som Rho 700. 

 

Nu med tillägget: ”option för wellpapptryck””option för wellpapptryck””option för wellpapptryck””option för wellpapptryck” har denna utbyggbarhet och modularitet 

ytterligare förstärkts. 

Funktionen för wellpapptryck erbjuder möjligheten att industriellt producera högkvalitativt 

tryck direkt på wellpapp- och kartongark till applikationer som t.ex. skyltställ, skyltar till 

ramverk samt förpackningsprototyper. 

 

Utöver möjligheten att trycka på wellpapp erbjuder Rho 700 valmöjligheter att trycka med 

vitt bläck, lack och ”lightfärger” för ännu finare bildkvalitet. Durst erbjuder dessutom flera 

olika typer av bläck för hårda skivmedia och flexibla och absorberande media så att man kan 

välja den mest ekonomiska och optimala bläcktypen. 

 

Skrivarens produktivitet maximeras av sk. ”Front Stops” som möjliggör parallella utskrifter av 

skivmedia ”sida vid sida”. Utskriftskapaciteten kan dessutom ökas genom eftermontering av 

dubbelt antal skrivhuvuden. 

 

Durst Rho 700 erbjuder ett mycket brett applikationsområde genom att skrivaren dessutom 

kan kompletteras med två olika typer av ”rulle till rulle-funktion” beroende på behovet, dels 

en standardfunktion dels en industriell rullfunktion för dem som har stor produktion, tunga 

rullar och önskar obevakad drift. 

 

Den höga prestandan och driftsäkerheten hos Rho 700 är ett resultat av precisionen i de 

ingående komponenterna samt i Durst maskinbyggnadsarbete. Nyckeln till den höga tryck-

kvaliteten i kombination med den höga utskriftshastigheten ligger i Durst egenutvecklade 

”Quadro Array Inkjet Techno”Quadro Array Inkjet Techno”Quadro Array Inkjet Techno”Quadro Array Inkjet Technology”logy”logy”logy” skrivhuvudsteknologi. En annan viktig orsak till den höga 

utskriftskvaliteten ligger i ett nytt koncept för transport av bläckhuvudena, detta sker med 

en linjär elektromekanisk- och vibrationsfri drivningsteknik. Arbetsflödet har dessutom blivit 

ännu mer effektivt genom en ny egenutvecklad ”workflow-programvara”.    

 

”-Med vår kunskap av Durst-systemen som distributör sedan 1967, samt våra erfarenheter från alla 

våra drygt 30 installerade Durst Rho-system i vår region är vi helt övertygade om att den nya Durst 

Rho 700  mer än väl kommer att motsvara marknadens önskemål om en tillförlitlig ”arbetshäst”, en 

professionell industriell skrivare med mycket brett användningsområde” säger Hans Molander, 

Molanders Sign & Display”. 

    


