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I denne lille avis kan du læse om en del 
spændende nyheder. Der er nye maskiner,  
og løsninger. Kontant os gerne for mere 
information og demo.

Velkommen!

Store nyheder fra Roland
Roland LEC2 UV-skæreprintere

Roland LEC2-S  UV flatbed printere

Roland LV lasergravering

Print direkte på metal, plast, træ, lærred, vinyl, papir og meget andet. Emner i op til 230mm højde og 100kg. Du kan printe med CMYK WH GL PR eller 
2xCMYK. Høj kvalitet og præcision.

Producer unikke print med ekstra stil og effekter. Du kan skære, printe,konturskære, 
perforere, præge og printe med farver, hvid, lak og primer. Velegnet til skilte, 
display, avanceret grafik, emballage og etiketter.

Skær, marker, graver i akryl, laminat, træ, læder og mange andre materialer.
Giver en flot og jævn finish. Let at bruge. Robust opbygget. Få nye muligheder.

LV-180LEC2-330 30” LEC2-640 64”

LEC2-330S-F200 LEC2-640S-F200 LEC2-640S-F300 LEC2-640S-F400

LV-290

820mm x 2085mm

 kr. 87.750,- kr. 168.750,-kr. 179.250,-kr. 149.250,-

kr. 449.250,-kr. 419.250,-kr. 336.750,-
1696mm x 2090mm 1696mm x 3090mm 1696mm x 3818mm
kr. 374.250,-

Måske den største WebShop

Forskellige varer
Til Skilte/Print/Transfer virksomheder

Med venlig hilsen

Kim Harris



Nyheder fra EpsonNyheder fra Epson

Epson Sublimerings printere

Epson DTG tekstilprintere (Direct to garment)

Print på sublimeringspapir, overfør til emner med mindst 65% polyester i varmepresse og du vil 
opleve levende farver og holdbare tryk. Du kan bruge kruspresse, standard varmepressere og store 
rullepressere til overførsel. Til alt fra lightere, krus til fotoplader og store tekstil opgaver.

F100 A4

F2100 5CF3000 5C

F500 24”

F7200 64” F9400 64” F10000 76”

Kr. 3.684,- Kr. 14.963,-

Kr. 97.463,- Kr. 149.963,- Kr. 543.750,-

Epson eco-solvent printere

S40600 64” CMYK S60600/S60600L 64” 2xCMYK S80600/S80600L 64” 10 farver

De mest alsidige printere fra Epson. Print direkte på transfer, folie, plast, tekstil, banner, papir m.m. Printerne har indbyggede automatiske rensefunktioner som 
letter dit arbejde. Du får god printhastighed, flotte print og enkel betjening. L udgaverne har Epson bulk system så du kan producere store mængder uden skift.

Print direkte på tekstiler som t-shirt, polo, hoodie, forklæde, mulepose m.f. Både 
på mørke og lyse tekstiler. Er beregnet til print på bomuld eller blandinger med 
mest bomuld, men der findes en polyester coatning til polyester tekstiler. Til mørke 
tekstil kan du med fordel bruge Schulze pretreamer.

Kr. 89.963,- Kr. 142.463/164.963 Kr. 152.213/177.713

kr. 97.463,-Kr. 284.963,-



Epson UV Flatbed printerEpson Resin printere

R5000 64”

R5000L 64”

V7000 8x125x250cm 10 farver

Eksempler printet på Epson V7000 UV Flatbed printer

Kr. 202.463,- Kr. 589.900,-

De mest alsidige printere fra Epson. Print direkte på transfer, 
folie, plast, tekstil, banner, papir m.m. Printerne har ind-
byggede automatiske rensefunktioner som letter dit arbejde. 
Du får god printhastighed, flotte print og enkel betjening. 
L udgaverne har Epson bulk system så du kan producere store 
mængder uden skift.

Print direkte på plader: akryl, polykarbonat, PVC, glas, alu, metal, polyester, foamboard, styren, træ, sten. 
Har du mange opgaver på folie som du laminerer og til sidst monterer på en plade? Her kan du printe direk-
te på pladen. God printhastighed og meget stort farverum i forhold til mange andre UV printere.

Kr. 176.213,-

Nyheder fra SummaNyheder fra Summa
De populære Summa skæreborde findes nu i 5 størrelser. De har nu ADC (automatic Depth Control) i både højre og venstre side. De har et integreret 
sikkerhedssystem så det tager mindre plads. Nye fræsersystemer. Ny remote assistance mulighed. Ny software GoProduce med mulighed for Pro 
udgaven. Kontakt os gerne for mere information og tilbud med det udstyr der passer til dig behov.

Summa F1612 160x120cm
Komplette løsninger fra kr. 382.373,-

Summa F1432 142x320cm
Komplette løsninger fra kr. 567.248,- Komplette løsninger fra kr. 681.998,-

Summa F1832 184x320cm

Summa F3220 210x327cm

Nogle af de mange muligheder for værktøjer til Summa F

Drag modul Tangential modul High Torque Rotary modulRouter modul

Summa F3232 320x327cm
Komplette løsninger fra kr. 803.123,-

Komplette løsninger fra kr. 707.498,-



Roland IU-1000 UV Flatbed printer

Oki Label Printer

Graphtec Auto Sheet Feeder

Robust og hurtig UV flatbedprinter. CMYK hvid lak og primer. 12 printhoveder. 1.280 dyser i hvert hoved. Opløsning 635x1800dpi. Ingen 
banding. Variabel dråbestørrelse. Materialer op til 2510mm x 1310mm x 110mm

Oki Pro1040 er en CMYK printer og Pro1050 har både CMYK og hvid. Det er en genial labelprinter. Den er hurtig, let at betjene, har meget 
lave driftsomkostninger, er en LED tonerprinter og dermed er print tørt og hærdet med det samme og tåler mekanisk påvirkning og væsker.

En løsning som vi allerede har solgt og som nu er i showroom1. En lille genial, ja næsten robotagtig, løsning til konturskæring af ark op til 
A3 overstørrelse. Kunder med en A3 laserprinter kan printe på folieark og få dem konturskåret i denne. Kan selvfølgelig også komme fra 
en storformat printer og kan være forskellige materialer.

Graphtec Auto Sheet Feeder kr. 34.807,- 

 Graphtec CE7000-40 kr. 10.829 

kr. 45.636,- ex moms.

+

=

Den har et godt stort format og detaljer står knivskarpe. Du kan printe på folie, papir, plast og både hvide, transparent ruller, men også me-
tallic sølv og guld og mange andre.

Kontakt os gerne for mere information og demo.

Mulighed for 2 års udvidet garanti onsite serviceaftale, starterpakke, RIP, RIP computer, fragt, installation og kursus.

Fra kr. 994.528,-


