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Durst lanserar en ny serie av 10 picoliters UV-bläckstråleskrivare
Durst nya Rho P10 serie definierar en helt ny kvalitetsstandard för
bläckstråleskrivare med industriell produktionskapacitet utan att
kompromissa mellan hastighet och kvalitet!
Som med alla andra Durst flatbädd- och rullskrivare erbjuder P10 serien en oöverträffad
mångsidighet tack vare förmågan att skriva på en stor variation av olika printmedia. Man
kan skriva på styva material som foamboard, metall, akryl och PVC samt mjuka material
som ”backlits”, textilier och vinyler.
Hjärtat i varje skrivare är Durst nya unika Quadro Array 10 picoliters printhuvuden.
Dessa huvuden skapar en fantastisk utskriftskvalité av ”Fine Art” typ med upp till 1000
dpi upplösning, bättre färgtoner och med option för ”light cyan och light magenta” för
perfekt färgåtergivning, samtidigt som skrivaren bibehåller Durst erkända industriella
nivå av produktivitet och flexibilitet.
Denna nya serie av skrivare i mellan-segmentet är specifikt utvecklade för de
storformats producenter som önskar erbjuda en unik kvalitetsnivå på en stor mängd
applikationer som tillåter betraktning på nära håll. Denna serie passar speciellt bra för
inom- och utomhusreklam. POP-material, små- till mellanstora förpackningar och lyxiga
”backlits”.
P10 serien inkluderar följande maskiner: flatbäddsskrivarna Rho P10 200/250 med max
printbredd på 2/2,5m samt rullskrivaren Rho P10 320R med max printbredd på 3,2m.
Flatbäddsskrivarna Rho P10 200/250 erbjuder kontinuerlig tryckprocess för
maximal produktion (inga pauser för maskning som andra system kräver). Mekaniska
front-stops tillåter parallella utskriftslinjer sida vid samt perfekt passning vid dubbelsidigt
tryck. Maskinerna hör till marknadens dokumenterat mest driftsäkra system och de är
från grunden byggda för 24/7 produktion.
Rullskrivaren Rho P10 320R inför en ny kvalitetsstandard för industriell tryckproduktion på rullmedia. ”Fine Art” kvalitén som skrivaren erbjuder är idealisk för backlit
applikationer som betraktas på nära håll. Maskinen kan skriva direkt på textil och

	
  

stretchmedia. Produktiviteten ökar med möjligheten att skriva på 2 x 1,6m rullar sida vid
sida med olika bildmotiv på varje rulle. Ytterligare fördelar är optionen för utskrift av stora
rullar samt inte minst det inbyggda säkerhetssystemet (GMS modul som skickar
felmeddelanden till jourhavande operatörers mobiltelefoner via SMS) som tillåter
obevakad produktion.
Durst nya Rho P10 serie kommer att presenteras på DRUPA mässan i Düsseldorf 3-16
maj 2012.
Durst: Inkjetspecialisten med över 75-års erfarenhet av bildproduktion!
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