
Yeni Nesil Üst Baskı
Çözümü

Yeni nesil üst baskı sistemi T3-OPX, 
kullanıcılara genişletilmiş baskı alanı,
elementlere karşı geliştirilmiş dayanıklılık (Su,
nem ve UV) ve uzatılmış baskı kafası ömrü sunar.
Yüksek kaliteyle, mürekkep alıcı yüzeye sahip
materyallerin üzerine direk full renkli baskı
yapılmasına olanak tanır. Örneğin mukavva,
kartpostallar, kutular, kağıt çantalar, tahta plakalar
ya da blister zar�ar gibi kalın objeler ve sevkiyata hazır
katlanmış kutular. T3-OPX’te kullanılan pigment bazlı
mürekkepler üstün dayanıklılık sağlayacak şekilde, hızlı
kuruma, su dayanıklılığı ve çizilme direncine en uygun hale 
getirilmek üzere test edilmiştir.

7/24 Çalışma için tasarlanmıştır. T3-OPX 18 ips’ a kadar olan 
hızıyla taşıyıcı sistemlere kolayca monte edilebilir. Hız, 
zamanlama ve ara boşluk değişimleri için otomatik ayarlama 
yapar. Mükemmel otomatik yükseklik kalibrasyonu ve kararlılığı 
ile yüksek kaliteli üretim imkanı sağlar. T3-OPX yatırım 
getirisiyle şirketlerin kolayca üretimlerini genişleterek yeni ve 
güncel müşterilerine özel etiket baskılarının, sezonluk ya da 
promosyon etkinliklerinin karşılanmasına olanak verir.

Çok yönlü ve kullanımı kolay, Etiketçiler, matbaalar, üreticiler, 
sözleşmeli ambalaj çözümleri ve ikincil etiket lojistik partnerleri 
için mükemmel çözümler sunar.

Saniyede 18 inç ’e
kadar yükseklik baskı hızı 
1200 dpi’e kadar üstün
baskı çözünürlüğü
11.7” e kadar baskı genişliği
Otomatik baskı yükseklik
kalibrasyonu (100mm ’e kadar)
Tam Renkli Baskı (CMYK)

Makine  tanıtım videosuna  aşağıdaki linkten veya
QR kodu okutarak ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/byt7jgu2s5A


Çalışma
Mürekkep Tipi Bakım

Bakım

Gönderim Tablası 1 Standart

Gönderim Tablası 1 Geniş

Ortalama damla
hacmi

Türler

Genişlik

Uzunluk

Kalınlık

Hız

Hız

Teknik Özellikler

Çevresel ve Fiziksel Özellikler

Malzemeler

Malzemeler
Pigmentli Mürekkep, Birbirinden Ayrı 4 CMYK Kartuşu Değiştirilebilir servis tepsisi

10 pl K, 8.5 pl CMY

Uncoated (kaplanmamış) Kağıt, Karton, Mukavva

Nakliyeye/kuruluma bağlı
23.6” (600 mm) (Standart tabla)
39.3” (1000 mm) (Geniş tabla)

1200 x 1200 dpi

18 ips (27 m/dk)’ e kadar

18 ips (27 m/dk)’ e kadar

18 ips (27 m/dk)’ e kadar

23.6” (600 mm)

39.4” (1000 mm)

Hız ayarlı 5 fan

Hız ayarlı 5 fan

8

Genişlik: 11.7” (297 mm)

Optik TOF sensörü, yükseklik kontrolü için
ayarlanabilir pozisyon basınç sensörü

802.3 LAN (10/100/1000) Ethernet port

32/64-bit, Windows 10, 8, 7, 32-bit
Windows XP, Windows Vista

TrojanControl Yazılımı
RIP

100 - 240V AC - 50/60
(9A güç kaynağı)

100 - 240V AC - 50/60 Hz
(2.5A güç kaynağı)

100 - 240V AC - 50/60 Hz
(2.5A güç kaynağı)

Çalışma 15° - 30° C arasında (59° - 86° F)
Taşıma -40° - 60° C arasında (-40° - 140° F)
Nispi nem %20-80 arasında
Rakım 0 - 3048 m arasında

Genişlik: 20.4” (518 mm)
Uzunluk: 20.3” (516 mm)
Yükseklik: 11” (290 mm)
(ayarlanabilir yükseklik desteği hariç)

Genişlik: 24.6” (626 mm)
(Acil durum adımı dahil)
Uzunluk: 59.3” (1507 mm)
Yükseklik: 35”  - 23.4”(892 mm - 595 mm)

Genişlik: 40.3” (1026 mm)
(Acil durum adımı dahil)
Uzunluk: 79” (2007 mm)
Yükseklik: 35”  - 23.2”(892 mm - 590 mm)
(5 pozisyon)

Genişlik: 18” (457.5 mm)
Uzunluk: 6” (154 mm)

44 lbs. (20 kg)

8 lbs. (3.5 kg)

Konveyör tabla, çeşitli medya kılavuzları,
besleme tablası, yakalama tepsisi, RIP iş akışı,
renk yönetim yazılımı, gra�k tasarımcı
yazılımı (değişken data yönetimi)

C: 238 ml
M: 233 ml
Y: 225 ml
K: 498 ml
ISO Sayfalar:
K: 20.000 Sayfa
CMY: 16.000 Sayfa

Pigmentli su içeren mürekkepler

Baskı Çözünürlüğü

Baskı Hızı

Baskı Alanı

Ortam Sensörleri

Bağlantı

Sürücü

Yazılım

Yazıcı Çalışma

Güç
Gereksinimleri

Güç
Gereksinimleri

Güç
Gereksinimleri

Boyutlar

Boyutlar

Desteklenebilir
malzeme genişliği

Desteklenebilir
malzeme genişliği

Vakum

Vakum

Kayışlar

Baskı Ünitesi
Boyutları

Medya temizleme
ünitesi boyutları

Medya temizleme
ünitesi ağırlığı

Dokunmatik Ekran

Opsiyonel
Aksesuarlar

Mürekkep
Kartuşları

Mürekkep Türü

Ağırlık

15.6”

35.5” (902 mm)

0 - 4” (0 - 100 mm) otomatik yükseklik
kalibrasyonu
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