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Kombajn introligatorski Ausjetech 9375 BSC  
to pierwsze urządzenie na rynku, które łączy tak wiele 
funkcjonalności niezbędnych w każdej drukarni, 
automatyzujące procesy produkcyjne 
i pozwalające zaoszczędzić czas 
i pieniądze. Urządzenie obsługuje 
szer. papieru do 370mm a osiągana 
prędkość to nawet 24 arkusze/min.
AKONDA | 22 355 01 92
www.akonda.pl Zobacz więcej na 

dostawcy.oohmagazine.pl

Nowa odsłona grawerek laserowych Trotec Speedy 
100 oraz Speedy 300!
Ceramiczne źródło lasera o mocy do 120 W  
zapewnia niezawodność i wysoką jakość 
grawerowania, a maksymalna prędkość pracy 
do 3,55 m/s pozwala zwiększyć produktywność. 
Systemy dostępne są wraz z nowym 
oprogramowaniem Trotec Ruby.
Trotec Laser Polska | 22 339 35 39 | www.troteclaser.com

Plotery stołowe Comagrav to wszechstronne 
urządzenia tnąco-frezujące. Przemysłowy rodowód, 
duży wybór narzędzi, szerokie spektrum możliwości 
i bezkompromisowe wykonanie, stawiają maszyny 
Comagrav w czołówce tego typu rozwiązań. 
Czeski producent oferuje plotery w rozmiarach od 
159x170cm do 340x500cm.
Agraf | 42 25 03 124 | www.ploterytnace.agraf.com.pl

Nowa ulepszona hybryda Flora XTRA2000S UV LED 
w szczególności dla klientów poszukujących urządzeń 
uniwersalnych, dla drukarni z małym parkiem ma-
szynowym oczekujących idealnego 
stosunku jakości i efektywności do 
ceny: 60m2/h w 4pass, 2m szerokości 
i 5cm wysokość zadruku, 6 pl kropla / 
726x1440 dpi. 
Color Laboratory | 22 882 40 57
www.color-laboratory.com Zobacz więcej na 

dostawcy.oohmagazine.pl

Stołowy ploter tnący iEcho.
Cyfrowy system cięcia iEcho serii BK3 o wysokiej pre-
cyzji może być realizowany poprzez cięcie (przecię-
cie), nadcięcie, frezowanie, wykrawanie, bigowanie 
i znakowanie z dużą prędkością i wysoką precyzją. 
BK3 jest odpowiedni do wykonywania próbek, krót-
kich serii i produkcji masowej w branży znakowania, 
druku reklamowego i opakowań.
Fastcom Plotery | 61 6704170 | www.fastcom.com.pl

Przemysłowa drukarka do koszulek i tkanin Brother 
GTXpro BULK.
Możliwości druku: bawełna, poliester, jedwab, skóra 
i wiele innych.
Technologie druku: DTG, DTF.
Szybkość druku: do 80 koszulek na godzinę.
Zastosowanie: koszulki, bluzy, polo, trampki, torby, 
czapki, odzież BHP, odzież sportowa i wiele innych.
EMB Systems | 600 457 202 
www.drukarkidokoszulek.pl 
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System druku cyfrowego DigiFlex Trojan 4
System DigiFlex przeznaczony do druku cyfrowego 
na opakowaniach gotowych. Moduł drukujący 
AstroNova drukuje na wszystkich materiałach 
niepowlekanych (wsiąkliwych) typu papier, 
karton, drewno, bawełna pozostawiając trwały 
i wodoodporny nadruk w wysokiej rozdzielczości!
Intrex | 61 8417 203 | www.intrex.pl

EPSON SureColor SC-F100. Pierwsza drukarka subli-
macyjna formatu A4 marki Epson. Drukarka sprawdzi 
się przy produkcji artykułów promocyjnych i sper-
sonalizowanych prezentów (kubki, 
breloczki, etui, podkładki po myszki, 
itp.). Posiada ruchomy 2,4-calowy 
ekran, łączność Wi-Fi i ładowanie 
papieru od przodu.  
API.PL | 42 250 55 95 | www.api.pl

Zobacz więcej na 
dostawcy.oohmagazine.pl

OKI Pro1050
Drukarka OKI Pro1050 wprowadza nowy wymiar ko-
lorystyczny w niskonakładowym druku etykiet z roli 
na rolę, dzięki innowacyjnemu połączeniu cyfrowej 
technologii LED, kompozycji suchego tonera oraz 
unikalnej możliwości wykorzystania piątego koloru 
białego (CMYK + W). Rozdzielczość druku: 1200 × 
1200dpi.
OKI Europe | 22 44 86 500 | www.oki.com/pl

Drukarki do etykiet OKI Pro 1040/1050  to urządzenia 
w technologii led’owej do nisko i średnio nakładowej 
produkcji pełno kolorowych etykiet na roli.
•	 UV	i	wodoodporny	nadruk	w	standardzie,
•	 szeroka	gama	obsługiwanych	nośników	–	papiery	

zwykłe, powlekane i fakturowane, folie PP, PET, PE,
•	 w	przypadku	modelu	1050	dodatkowy	kolor	

biały (CMYK+WH),
•	 prosta	obsługa.
EKSTRME | 515 174 789 | www.ekstreme.pl

Osiągnij sukces dzięki technologii  HP Latex dostępnej 
na rynku w serii 100/300/500 oraz 700/800. Bądź 
liderem i dywersyfikuj działalność, dzięki unikalnej 
ekologicznej ofercie. Zmniejsz wpływ 
na środowisko poprzez ograniczenie 
emisji CO2, odzyskiwanie plastiku, 
ekologiczny karton, recykling oraz 
prawidłową utylizację wydruków.
INTEGART | 504 222 896
www.hplatex.pl Zobacz więcej na 

dostawcy.oohmagazine.pl

Kompaktowe lasery od Flux na każde biurko!
Prezentujemy wycinarki laserowe o mocach od 30 do 
50W: Beamo, Beambox i Beambox Pro o polach pracy 
od ok. A4 do A2. 
Posiadają wbudowane kamery, proste w użyciu opro-
gramowanie, wiele obsługiwanych formatów plików 
oraz rozszerzające dodatki.
SOFTGRAF | 32 326 09 83 | fluxlasers.pl

Stoisko
H9

Stoisko
C18

Stoisko
H17

DEMO
VAN

Stoisko
H13

Stoisko
B6

https://dostawcy.oohmagazine.pl/produkt/drukarka-sublimacyjna-epson-sc-f100-w-formacie-a4/
https://dostawcy.oohmagazine.pl/dostawca/integart/


JT 10700 WG-BFG-XR wysokiej jakości, ultra-pla-
styczna, wylewana, folia MACtac do zadruku. Udo-
skonalona i wyposażona w nowy, wyjątkowy klej XR 
o obniżonej wstępnej sile adhezji! Dzięki technologii 
nano-kanalika możliwe jest uzyskanie idealnie gład-
kiego wykończenia na powierzchni lakieru. Mega 
rozciągliwa aż do 200%.
SICO Polska | 22 660 48 50 | www.sico.pl

NOWOŚĆ! Uchida Yoko, wiodący japoński producent 
urządzeń do wykańczania wydruków cyfrowych i od-
bitek offsetowych, prezentuje nowy system UCHIDA 
AeroDieCut. To innowacyjny wykrojnik idealny do 
krótkoseryjnej obróbki końcowej druku cyfrowego. 
Umożliwia perfekcyjne i efektywne wykończenie 
prac związanych z wycinaniem, perforacją i bigowa-
niem przy jednym przebiegu arkusza.
RISET POLSKA | 22 864 65 55 | www.riset.pl

SURECOLOR	SC-F10000H	–	76-calowa	drukarka	ter-
mosublimacyjna. Umożliwia korzystanie z 2 różnych 
zestawów atramentów: CMYK + fluo różowy i żółty 
lub CMYK + jasnoniebieski i jasno-
purpurowy. Szybkie drukowanie do 
245 m2 na godzinę. 
EPSON EUROPE | 22 375 75 13
www.epson.pl

Zobacz więcej na 
dostawcy.oohmagazine.pl

Ovili to Europejska marka nowoczesnych urządzeń 
do zaginania i obróbki materiałów termoplastycz-
nych. Jesteśmy w stanie zagiąć WIĘKSZOŚĆ MATE-
RIAŁÓW TERMOPLASTYCZNYCH takich jak ABS, Akryl 
(plexi/PMMA), PC, PVC, PS i PET. Nowością na rynku 
jest możliwość zagięcia materiałów zadrukowanych 
np tampo-drukiem, drukarką UV lub solventową.
MODICO GRAPHICS | 22 487 9660 
www.modicographics.pl

Precyzyjna i wydajna drukarka EPSON SC-S80610 L 
z 1,5 l. bagami, posiadająca najlepszy w swojej klasie 
system AD-ATC i zaawansowaną technologię poda-
wania nośników. 2-letnia gwarancja z możliwością 
rozszerzenia.
Plus DIGITAL | 52 320 46 40 | www.plusdigital.pl 

Marka DiPrinter oferuje atrakcyjne ceny oraz kompleksowy 
asortyment materiałów eksploatacyjnych dla szerokiej gamy 
urządzeń drukujących w technologii UV, SOLWENT oraz DTG.
DiPrinter | 516 131 270 | www.DiPrinter.com
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Hafciarka Haftex 1501 PRO - model 20-kolorowy 
z optymalnym polem pracy 40x60 cm.  
Maszyna skonstruowana z najwyższej jakości, spraw-
dzonych komponentów oraz najnowocześniejszych 
systemów. Bogato wyposażona w 7 rozmiarów 
podwójnych tamborków, podwójne uchwyty do 
czapek, ramę do metrażu, stolik, oprogramowanie 
WILCOM Deco LITE Z CorelDRAW, 2 lata gwarancji! 
Szkolenie i dostawa w cenie.
HAFTEX | 880177431 | www.haftex.com

Pegasus Axis 6090 IV generacji.
Najnowszej generacji drukarka UV Pegasus Axis 6090, 
wyposażona w stół roboczy 600 x 900mm i mo-
gąca drukować przedmioty do grubości 180 mm. 
Konstrukcja drukarki umożliwia druk jednocześnie 
CMYKLcLm + WHITE + VARNISH, a dodatkowo została 
wprowadzona funkcja druku okrągłych przedmiotów. 
PEGASUS | 664 00 13 20 | www.pegasusuv.com

Ploter laserowy Universal Laser Systems serii ULTRA 
do precyzyjnego oraz wydajnego znakowania, gra-
werowania oraz cięcia wszelkich powierzchni. Tam, 
gdzie wymagana jest najwyższa jakość nanoszenia 
dowolnej treści oraz doskonałego efektu końcowego 
na różnorodnych podłożach. Ultra jakość dla zawo-
dowców.
COLOP Polska | 32 388 70 30 | www.colop.pl

Drukarka UV9060 z głowicami Ricoh Gen5i.
•	 głowice	o	rozdzielczości	600	dpi,
•	 wielkość	plamki	3-21	pl,
•	 max	szerokość	druku	96	cm,
•	 max	długość	druku	66	cm,
•	 wysokość	produktu	max	12	cm,
•	 prędkość	pracy	do	10	m2/h,
•	 rozdzielczość	max.	2400	dpi,
•	 oprogramowanie	RIP	PhotoPrint	Sai.
UVprinter.pl | 508 38 96 28 | www.UVprinter.pl

OKI Pro9542 Wysokiej jakości 5-cio kolorowa drukarka 
laserowa CMYK z białym tonerem o formacie druku 
A3+. Znakomita jakość druku na mediach o grama-
turze do 360 g/m2, w połączeniu 
z doskonale kryjącym białym tone-
rem, który nakładany jest w pierwszej 
kolejności na papier, otwiera nowe 
możliwości druku na żądanie. 
TT MAGIC | 514 116 695
www.ttmagic.pl Zobacz więcej na 

dostawcy.oohmagazine.pl

Challenger FY-3200AT/H6 PLUS
Urządzenie do druku 3,2m. Produkcyjne głowice 
Seiko Alpha - prędkość do 390m2/h (konfiguracja 
3xCMYK). Precyzja i jakość, innowacyjne silniki, stół 
z mocnym podsysem, trzy strefy grzejne z indywi-
dualnymi sterownikami temp., profesjonalny system 
podawania i odbioru ciężkich mediów z podwójnie 
napędzanymi belkami oraz podwójnym systemem 
dosuszania IR.
PLOTSERWIS | 77 441 70 71 | www.plotserwis.pl
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Automatyczny ploter tnąco-bigujący DF 1007-MT
•	 Pole	robocze	1000	x	700	mm.
•	 Automatyczne	pobieranie	arkuszy	lub	materiału	

z roli.
•	 Cięcie	materiałów	o grubości	do	10	mm	nożem	

wleczonym, aktywnym lub oscylacyjnym.
•	 Możliwość	użycia	noża	V-cut	tnącego	materiał	

pod kątem.
•	 Narzędzie	bigujące	na	serwomechanizmie.
GRAFMASZ | 513 037 223 | www.grafmasz.pl

Polecamy Konica Minolta Bizhub c454e. To kolorowe, 
laserowe urządzenie ksero druk skan. Kopiarka posia-
da duplex, DADF, sieć, polskie menu. Formaty do SRA3 
(do 300g/m2). Oferujemy takie kopiarki odnowione za 
1/3 ceny nowego - od 4 000 zł. 5 lat gwarancji. 
MBR | 501 947 543 | www.mbr.pl

Innowacyjna prasa do czapek 360° IQ Hat Press z pły-
tą grzejną która pozwala wykonać aplikacje z przodu, 
z tyłu i po bokach czapki.
Obszar nadruku 360° | zmiana rozmiaru bez koniecz-
ności zmiany płyt | dolna płyta grzewcza ułatwianie 
nakładania naszywek i emblematów | technologia IQ 
- monitorowanie pracy maszyny w chmurze.
VISCAR | 22 111 50 06 | www.viscar.pl

Ploter iECHO PK1209 jest unikalnym rozwiązaniem 
ułatwiającym realizację niskonakładowych procesów 
produkcyjnych naklejek, etykiet, opakowań, itp. Jest 
to automatyczny cyfrowy system tnąco-bigujący 
wyposażony w podajnik mediów i system odczytu 
znaczników. Obszar roboczy 1200x900 mm.
VES PLOTER | 22 633 36 14 | www.vesploter.pl

Zalety Xenons X6090:
•			zadruk	600x900	mm
•			doskonała	jakość	1440	dpi	
•			prędkość	nawet	do	25	m2/h 
•			zadruk	praktycznie	na	każdej	powierzchni	
•			drukowanie	do	150	mm	wysokości
•			intuicyjna	obsługa	maszyny
•			konfiguracja	8	kolorów	i	niskie	zużycie	atramentów
oraz wiele innych, o których dowiesz się bezpośrednio od nas.
PolKos | 667 049 858 | www.polkos.eu

Melco EMT16X
Znakomita wydajność, efektywność i jakość ściegu!
Dzięki ulepszonej dynamice ściegów w Melco EMT16X 
częstotliwość „problemów z nitkami” 
jest zmniejszona do minimum. Dłuż-
szy czas pracy i większy potencjał 
zwrotu inwestycji. 
AMATEC Polska | 71 311 77 70
www.amatec.pl
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dostawcy.oohmagazine.pl

Stoisko
H12

Stoisko
D16

Stoisko
J15

Stoisko
J16

Stoisko
C15

Stoisko
H16

https://dostawcy.oohmagazine.pl/produkt/emt16/

