Pressrelease Mars 2011
Durst lanserar ny industriell inkjetskrivare med Fine Art printkvalité.
Durst introducerar nya UV-inkjet skrivaren Omega 1 från huvudkontoret i Brixen, Italien.
Omega 1 definierar en ny kvalitetsstandard för skyltmakare, grafiska display företag,
screentryckerier, fotolabbar och fotostudios. Den erbjuder Fine Art printkvalité med industriell
produktionskvalitet, allt detta från ett ”entry level” system.
Utvecklad och designad med den typiska, höga Durst precisionen samt tillverkad med den
mest moderna produktionsteknologin i hjärtat av Europa, följer Omega1 den klassiska Rho
traditionen. Dock är produktionsnivån och priset anpassad för att tillmötesgå ”entry level”
kunden.
Omega 1 systemets Fine Art printkvalité uppnås med en upplösning på upp till 1728 dpi,
gråskale printteknologi och en stor färgrymd tack vare tillvalen av Process Colours, orange
och violett, grå, light magenta och light cyan. Den exakta transporten av printhuvudena sker
med en magnetisk linjär skena (liknande ett japanskt höghastighetståg) för att säkerställa
konsistenta och exakta utskrifter.
Omega1 följer Dursts 10 åriga erfarenhet av rulle-till-rulle och flatbädds maskiner och kan printa
på ett brett spektrum av styva och flexibla material utan kompromisser. Omega 1 kan
printa på Kappa®, Forex®, Acrylic, Dibond®, och trä upp till 5cm tjocklek, såväl som
självhäftande folier, papper, PVC vinyler, PE folier eller textilier.
Det högkvalitativa universala UV Omega 1 bläcket fäster lika bra på hårda ickeabsorberande ytor
som på flexibla material. Bläckets enastående häftförmåga på media som metall,
polykarbonat och akryl är av största vikt för skyltmakare. Dessutom levereras bläcket i 1 liters
behållare så att bläcket behåller sitt optimala utförande och häftegenskap även vid låg
produktion.
Omega 1 är väldigt kompakt i storlek, och den är designad för att ta upp minimalt med
golvyta men den skriver ändå bilder upp till 160cm i bredd och till vilken längd som helst.
Maskinen är kapabel till att skriva upp till 35m2/h.
Omega 1 erbjuder grafiska displayföretag, skyltmakare, screentryckerier, fotolabb och
fotostudios möjligheten att stiga in i UV-inkjetprint teknologins värld med den mest
kompetenta partnern inom inom inkjet teknologin – Durst.
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