PLOTERY AKCESORIA CZĘŚCI TUSZE SZKOLENIA SERWIS
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OBSŁUGUJEMY CAŁĄ POLSKĘ I NIE TYLKO:
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WYSYŁKA CZĘŚCI, AKCESORIÓW I ATRAMENTÓW
DOWÓZ PLOTERÓW (INSTALACJA, SZKOLENIE, GWARANCJA)
SERWIS NAPRAWCZY Z DOJAZDEM DO KLIENTA
SZKOLENIA Z SAMODZIELNEGO SERWISOWANIA
DOSTĘPNY LEASING (TAKŻE NA MASZYNY UŻYWANE)
JESTEŚMY CZŁONKIEM POLSKIEJ IZBY DRUKU ZRZESZAJĄCEJ LIDERÓW BRANŻY

MASZYNY - SERWIS - WSPARCIE

PLOTERY MARKOWE PO SERWISIE Z GWARANCJĄ 1 ROK

Naszą specjalizacją są używane markowe japońskie plotery MUTOH z serii ValueJet po pełnej
odbudowie serwisowej. Znamy te modele bardzo dobrze - kupiliśmy, naprawiliśmy i sprzedaliśmy
setki tych modeli.
Znamy i cenimy niewątpliwe ich zalety (np. druk falą przeplotu bez paskowania), trwałość, jakość,
solidne oryginalne głowice MUTOH DX5 i DX6/DX7, druk zmienną kroplą.
Drobne wady usuwamy, a niedogodności usprawniamy np. montujemy systemy stałego zasilania
tuszem CISS (ecosolvent lub sublimacja) wraz z wyprowadzeniem czytników kart chipowych na
obudowę, kasety na zlewki zmieniamy na zbiorniki z kranami do łatwego opróżniania, dodajemy
oświetlenie LED itp.

Mutoh ValueJet

1204

1304

Głowica

1604

1614

Epson DX5 Mutoh

Cechy

1324

1624

Epson DX6/7 Mutoh

8 kanałów (2xCMYK), fala przeplotu, zmienna kropla

Max szer. mediów (cm)

127

137

165

165

137

165

Max szer. druku (cm)

120

135

161,5

161,5

135

161.5

18,2

14,4

18,2

Max prędkość (m²/h)

14,4

Wymiary (m) ok.

1,7 x 1,2
x 0,7

Waga (kg) ok.

70

Media do druku
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x 0,7
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x 0,85
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1,9 x 1,2 x 2,7 x 1,6 x
0,7
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85

180

folie, banery, papier foto i blueback,
one way vision, backlit, canvas i inne...

Zajmujemy się także sprzedażą i serwisem markowych japońskich ploterów MIMAKI, ROLAND
czy EPSON (ecosolvent). Oferujemy drukarki wielkoformatowe i plotery drukująco-tnące
o szerokości druku 50-180 cm bazujące na głowicach DX5 i DX6/DX7 (przestrzegamy przed
drogimi w serwisowaniu i przestarzałymi ploterami bazującymi na starszych głowicach DX4).
Miewamy także w ofercie używane plotery HP z serii LATEX.
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Plotery dowozimy na terenie całej Polski, wnosimy,
instalujemy, kalibrujemy i przeprowadzamy szkolenie
z obsługi maszyny i oprogramowania RIP, przekazujemy
polskie instrukcje użytkownika oraz instrukcje serwisowe
pozwalające na duże oszczędności na serwisowaniu.
Zapewniamy obsługę posprzedażową (tusze, części,
wsparcie telefoniczne, serwis). Sprzedaż za gotówkę
(także VAT 0% Export), w łatwym leasingu i na dotacje. W
cenie gwarancja 12 miesięcy na każdą maszynę (z
możliwością przedłużenia na kolejny rok).

PLOTERY NOWE
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem ploterów
drukujących marki PEGASUS.
Spośród oferty Pegasusa szczególnie polecamy solidny
model ecosolvent 180 cm szerokości rolki oparty na
głowicy DX5 o rozdzielczości druku 1440 dpi.
W zestawie znajduje się nawijarka wydruków, suszarka
oraz oprogramowanie RIP PhotoPrint. Maksymalna
prędkość druku to 14,4 m²/h.

WYMIANA PLOTERA

ZAMIEŃ
SWÓJ PLOTER
NA NOWSZY
LUB SZERSZY
PRZYJMIEMY TWÓJ STARY PLOTER
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PLOTERY TNĄCE

W naszej ofercie od czasu do czasu miewamy używane markowe plotery tnące rolowe i tablicowe
marek GRAPHTEC, SUMMA, MIMAKI, MUTOH, ROLAND - po pełnej odbudowie serwisowej
w 100% sprawne.

LAMINATORY
Laminowanie na zimno. Szerokość 160-190 cm
Napęd (sterowanie z panela lub nożne) oraz ręczne
Urządzenia pełnią dodatkowo funkcję wyklejarki wydruków - rollera.

SUSZARKI WYDRUKÓW
Skracają produkcję (laminowanie lub wyklejanie tego
samego dnia co druk).
Szerokość: 100 - 200 cm. Na podczerwień (IR)
i wentylatorowe.

NAWIJARKI MEDIÓW
Uniwersalne, regulacja szerokości od 50 do 320 cm.
Oprócz uniwersalnych nawijarek nowych oferujemy także oryginalne
używane.
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CZĘŚCI ZAMIENNE
Dysponujemy magazynem nowych części do ploterów drukujących (m.in. MUTOH, MIMAKI, ROLAND i
wielu innych). Nietypowe części niedostępne od ręki sprowadzamy nawet w ciągu kilku dni.
W ofercie mamy także oprogramowanie RIP do różnych ploterów (np. ONYX RIP).
Oferujemy szeroką gamę używanych części i akcesoriów pochodzących z demontażu do wszelkich marek
ploterów (np. MUTOH, MIMAKI, ROLAND i wielu innych). Używane części przed sprzedażą są testowane
co do sprawności.
Sprzedajemy m.in. bezpieczniki i tranzystory, captopy, dampery, drukowane płyty PCB, elementy
obudowy, enkodery i sensory, gąbki ociekacza (sponge pads), głowice drukujące, pompy i stacje dokującopompujące, taśmy sygnałowe, wężyki / przewody tuszowe, wycieraczki (wiper), zakrętki i złączki,
nawijarki wydruków, silniki, paski, karetki, elementy układu tuszu, wieszaki rolek mediów i wiele innych.

DBAJ O PLOTER
Posiadamy środki czyszczące, akcesoria i narzędzia niezbędne do należytej
codziennej i cotygodniowej konserwacji Twojego plotera. Niewielkie wydatki
i systematyczność zaprocentują znacznym przedłużeniem żywotności głowic
drukujących i pozwolą Ci uniknąć kosztownych wizyt serwisu.

INSTRUKCJE SERWISOWE
Dysponujemy bazą instrukcji serwisowych (service manual) do setek modeli
ploterów wielu marek. W prosty sposób (obrazy, zdjęcia) pomagają w wymianie
części bez konieczności wzywania serwisu - zaoszczędzisz sporo pieniędzy
w ciągu kilku lat użytkowania plotera.
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ATRAMENTY
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Europę marki atramentów
ecosolventowych i sublimacyjnych Dr-INK - oszczędności do 80% kosztów!
Atramenty mamy w ciągłych świeżych dostawach dostępne z magazynu. Nasze
tusze spełniają normy kolorystyczne MUTOH, MIMAKI i ROLAND dla głowic
EPSON DX7, DX6, DX5 i DX4 przy wysokiej trwałości wydruków.
Przy pierwszym zakupie specjalne rabaty na komplet tuszów + gra sy, abyście
mogli Państwo niskim kosztem przekonać się do wyboru naszych tuszów.
Posiadamy proﬁle kolorystyczne do różnych RIPów na różne podłoża.
Dla nietypowych mediów oferujemy usługę dodatkowej kalibracji
kolorystycznej.

atrament ecosolvent
Dr-INK PLATINIUM
DOUBLE FILTERED nano
Znakomite wybarwienie zgodne
z MUTOH / ROLAND / MIMAKI
Wysoka trwałość wydruków
Ochrona głowic EPSON
DX7 / DX6 / DX5 / DX4

W ofercie także atramenty sublimacyjne Dr-INK PREMIUM Sublima on

STAŁE ZASILANIE TUSZEM (CISS)
Posiadamy w ofercie systemy stałego zasilania tuszem CISS
do ploterów MUTOH, MIMAKI, ROLAND i wielu innych.
Produkujemy także czytniki kart oraz karty chipowe
do ploterów MUTOH serii ValueJet (1204, 1304, 1604, 1614).
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SERWIS Z DOJAZDEM
MOBILNOŚĆ I SZYBKOŚĆ
Dojeżdżamy na terenie całego kraju - w trybie pogotowia - szybko, bo tego
potrzebujesz! Dzisiaj? Jutro? Pojutrze? Nie jesteśmy zbiurokratyzowaną
korporacją, ale małym zespołem gotowym do szybkiego "gaszenia pożarów".

CENA MA ZNACZENIE
Części importujemy sami dużo taniej, zapewniamy tani dojazd, mamy przystępne
stawki za każdą roboczogodzinę - serwis plotera nie musi być aż taki drogi jak zwykle!

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA
Posiadamy wieloletnie praktyczne doświadczenie w serwisowaniu ploterów,
ale także w ich użytkowaniu - dzięki temu na problemy do rozwiązania patrzymy
z perspektywy użytkownika! Pomagamy obniżyć koszty przy zachowaniu jakości
druku i trwałości maszyn.

SERWIS@PLOTERY24.PL

REGENERACJA GŁOWIC DRUKUJĄCYCH
Oferujemy usługę polegającą na czyszczeniu
regeneracyjnym głowic drukujących EPSON (MUTOH,
MIMAKI, ROLAND), RICOH, TOSHIBA, SEIKO, KONICA,
SPECTRA i innych w naszym laboratorium serwisowym
przy użyciu profesjonalnego urządzenia Print Head Doctor.
Głowice, w których brakuje kilku dysz praktycznie 100%
skuteczności. Zaschnięte po długim przestoju czasem nie
dają się już przywrócić do stanu fabrycznego.

JAK TO DZIAŁA?
ź Przesyłasz do nas zabezpieczoną głowicę wraz z adresem zwrotnym i informacją jakich tuszów
używałeś (zalecamy dodać 500 ml ﬂuidu / ﬂusha / cleanera do Twojego tuszu).
ź Dokonujemy płukania regeneracyjnego urządzeniem Print Head Doctor i odsyłamy starannie
zabezpieczoną głowicę przesyłką kurierską na Twój adres.
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SZKOLENIA „PLOTEROWE PRAWO JAZDY”
Czy wysłałbyś w trasę swoim samochodem
pracownika bez prawa jazdy? Zapewne nie!
Z ploterami jest podobnie - warto wiedzieć jak je poprawnie obsługiwać. Z jednej
strony "ploter to nie motocykl - nikt nie zginie", ale brak kwaliﬁkacji u pracowników
może generować ogromne koszty serwisowe - nieumiejętne "dbanie" (czyli nie
dbanie) o ploter może w znaczącym stopniu skrócić żywotność podstawowych
bardzo drogich podzespołów takich jak głowice drukujące, stacje dokującopompujące...
A gdy już dojdzie do jakiejś awarii zapewne chciałbyś uniknąć długotrwałego
przestoju i oczekiwania na przyjazd serwisu. Było by idealnie gdyby Twój
pracownik potraﬁł samodzielnie naprawić ploter jeszcze tego samego dnia,
prawda?

Zapewnij swoim pracownikom "PLOTEROWE PRAWO JAZDY"!
Ta niewielka inwestycja szybko się zwróci!
ź
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ź

Posiadasz jeden lub więcej ploterów w swojej ﬁrmie?
Nie chcesz w przypadku każdej awarii mieć przestoju i czekać na przyjazd serwisu (czas i koszty)?
Skorzystaj z naszej oferty podnoszenia kwaliﬁkacji Twojej kadry - przeszkolimy Twoich pracowników
w zakresie samodzielnego dbania o ploter i jego serwisowania.
Szkolenia odbywają się u Klienta na jego maszynach co pozwala na uzyskanie jak najbardziej precyzyjnej
wiedzy - Twoi pracownicy będą wiedzieć dokładnie jak postępować z tym sprzętem, na którym pracują!
Podczas szkolenia odpowiadamy na trudne pytania oraz uczymy samodzielnie diagnozować problemy
i znajdować ich rozwiązania (m.in. w oparciu o profesjonalne instrukcje serwisowe, które dostajesz
w pakiecie ze szkoleniem).
Po zakończeniu szkolenia Ty i Twoi pracownicy możecie liczyć na wsparcie e-mailowe i telefoniczne
naszych fachowców.

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI
Jesteś serwisantem drukarek, ploterów, komputerów,
elektroniki, „złotą rączką”? Nawiąż z nami stałą współpracę!
Zostań Autoryzowanym Samodzielnym Partnerem Plotery24.pl i zyskaj dodatkowe źródło zleceń!
Więcej szczegółów oferty współpracy na naszej stronie:
h ps://plotery24.pl/wspolpraca
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