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PRESSRELEASE 
 
Durst fortsätter att driva den innovativa utvecklingen inom digitalt etikettryck genom att lansera; 
Durst Tau 330, en digital etikettskrivare med UV-inkjet teknik. 
  
Durst, en ledande tillverkare av skrivare för industriellt digitaltryck släppte den UV-inkjet baserade 
etikettprintern Tau 150 8C på Labelexpo 2010 i Chicago, har nu med framgång installerats på 
många håll i såväl Europa som Nordamerika. Under Drupa i Düsseldorf  maj 2012, lanserade Durst 
ytterligare en etikettskrivare; Durst Tau 330. 
 
Nya Durst Tau 330 har en skrivbredd på 330 mm och en max skrivhastighet på 48 lm/m (linjärmeter 
per minut), därmed uppnår man en industriledande produktionskapacitet på hela 950m2 i timmen. 
Skrivaren levereras som standard med CMYK-färger och kan dessutom utökas med tillvalsfärgerna 
vitt och processfärgerna orange och violett. Tillvalsfärgerna är nödvändiga i de fall där 
etikettapplikationerna kräver exakt färgmatchning med Pantone. Vidare inkluderar 
standardkonfigurationen industriledande RIP programvara med inbyggd mediasubstrat- och 
färgstyrning.  
  
Tau 330 finns tillgänglig i 2 printbredder: Tau 330 med en printbredd på 330 mm och den något 
enklare och mindre versionen, Tau 330/200 med en bredd på 200 mm. 
  
Bildkvaliteten som anser vara: “best in class” uppnås tack vare Durst patentskyddade Single Pass 
UV-inkjet teknologi. Tau 330 innehåller Xaar 1001 printhuvuden vilka har en fysisk bildupplösning av 
720x360 dpi och ”drop on demand teknik”, variabel droppstorlek med gråskaleteknologi, denna 
teknologi resulterar i en tydlig bildupplösning på över 1000 dpi. 
  
En mycket effektiv option till Tau 330 är den sk. ”Variable Date Print” optionen med ”insetter” 
funktionalitet för print på förstansade och förprintade etiketter, detta möjliggör full ”label-to-label” 
variabilitet såväl som ”late stage versioning” applikationer allt i snabbaste tryckhastighet på Tau 
skrivaren.  
  
En annan viktig egenskap är Durst hållbara UV-bläck, speciellt viktigt för etikettproducenter som 
behöver tillhandahålla identfikationsetiketter som UL/cUL; erkända komponenter för etikettering av 
konsument el-varor (t ex, datorer, skrivare), bärbar kommunikationsutrustning (t ex, telefoner), 
trädgårdsutrustning (t ex, gräsklippare, dammsugare) el-verktyg (t ex, el-borr, slipmaskiner) mao alla 
de fall där etikettens hållbarhet motsvarar produktens livslängd. Durst Tau UV-bläck och 3M media i 
kombination bär tillsammans PGJI2 märkning vilket förenklar UL märkning för konverterare som nu 
måste bibehålla egna bläckregister med UL för många av de traditionella applikationerna med 
pressbläck. En Corona in-line enhet finns tillgänglig för ”on-board” ytbehandling av substrat för 
optimera printkvalitén och bläckets fästbarhet. 
 
Dursts VD, Dr. Richard Piock, kommenterade: “Utöver vårt väl erkända vita bläck med väldigt hög 
opacitet och 2 tillval av processfärger för hög Pantone färgtäckning, erbjuder nya Tau 330 med sin 
expanderade printbredd hög flexibilitet och på samma gång industriledande produktionskapacitet, 
två viktiga egenskaper som kommer att vara källan för en konkurrensfördel för våra framtida 
kunder”. 
 
För mer information kontakta Molanders Sign & Display AB: 08-680 15 80, hans@molandersMSD.se 


