EFI VUTEK GS 5000r

Marka (pełna nazwa maszyny)
Max. rozmiar arkusza (cm)
Średnia prędkość druku (m2/h)
Rozdzielczość (dpi)
Wielkość kropli (pikolitry)
Technologia druku
Kolory
Ilość głowic
Dedykowane podłoża do druku

Opcja multiroll
Rok produkcji

GS 5000R
EFI-VUTEk GS 5000R
500 cm
600dpi - 45m2; 1000dpi – 25m2
600dpi/1000dpi
24 pl /12 pl
UV
CMYK
16 (po 4 na kolor)
Elastyczne (winyl), tekstylne
ciężkie, siatkowe, folie, papier,
canvas i inne o szerokości max
5 m i grubości do 3.2 mm
NIE
09.2011

Jedną z maszyn będących w parku maszynowym Globart Print jest przedstawiona powyżej
drukarka wielkoformatowa GS 5000R firmy Efi Vutek. Maszyna umożliwia szybką i wydajną
produkcję przeróżnych aplikacji: graﬁka wystawowa, nadruki na tkaninach, billboardy,
oznakowania, graﬁka reklamowa. Techologie zastosowane w GS5000r pozwalają na pracę
z rozdzielczością 1000 dpi przy 12-piktolitrowej wielkości kropli dla wszystkich 4 kolorów
z jakością HDP (High Definition Print).

Maszyna posiada 16 w pełni sprawnych głowic drukujących (4 na kolor). System zasilania
tuszem sprawia, że po uruchomieniu plotera głowice są stale gotowe i nie ma strat tuszu
przy zmianie pracy.
Z całą pewnością na uwagę zasługuje solidna konstrukcja maszyny – ploter zbudowany jest
na solidnej wzmocnionej ukośnymi belkami stalowej ramie co w znacznym stopniu wpływa
na jej stabilność.
Drukarka będąca w naszej dyspozycji poddawana jest stałym przeglądom oraz w razie
konieczności jest serwisowana w trybie natychmiastowym przez autoryzowany serwis EFI
Vutek.
Na przełomie października/listopada 2015 przeszła generalny remont co pozwala stwierdzać
iż jej stan techniczny jest idealny. Poniżej lista wymienionych ostatnio podzespołów:
- 2 x 45075038 ASSY, BASE AND SHUTTER, 9 INCH UV LAMP ASSEMBLY koszt: €4,470.00
- P9181-A BEARING FLG 4 BOLT 3/4 IN MECH-MISC koszt: €216.00
- 45110678 FRU, X DRIVE PULLEY ASSY, GS5000R Tensioning Pulley Block ASSEMBLY koszt:
€989.00
- 45091376 FRU, X-DRIVE, PULLEY AND COUPLING ASSEMBLY koszt: €713.00
- 45085545 ASSY, ENC READ HEAD & INTERFACE, RNSHW MECH-MISC koszt: €809.00
Model maszyny: GS5000R
Cena: 100 000 euro netto + 23% VAT

