
Dzięki wyjątkowej technologii 
UVgel firmy Canon ta 
innowacyjna 64-calowa drukarka 
rolowa charakteryzuje się 
niespotykaną wydajnością, 
znakomitą jakością wydruków 
i uniwersalnością w kontekście 
zakresu zastosowań, a jej 
eksploatacja jest niedroga.

•
Rewolucyjna drukarka R2R z 
wyjątkową technologią UVgel 
do tworzenia znakomitych 
materiałów informacyjno-
reklamowych i grafiki

• Wyjątkowa technologia UVgel nowej generacji łączy 
znakomitą jakość, wysoką wydajność i bardzo dużą 
uniwersalność w jednej, taniej w eksploatacji drukarce.

• Niespotykana wydajność, duża szybkość generowania 
wydruków i krótki czas schnięcia, dzięki czemu można 
szybko przejść do fazy wykańczania. 

• Spójna, bardzo wysoka jakość kolorów dzięki 
precyzyjnie odwzorowanym, wyraźnym punktom, 
szersza gama kolorów, większe nasycenie ciemnych 
barw i uwydatnienie odcieni skóry.
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• Niezrównana uniwersalność umożliwiająca obsługę 
wielu zadań i dużego zakresu nośników (w tym 
cienkich i wrażliwych na ciepło o maks. szerokości 
64 cali) w jednym urządzeniu. Doskonała do 
zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

• Łatwa obsługa, możliwość automatycznego, 
bezobsługowego dostarczania wykończonych 
materiałów.

• Oszczędzanie na kosztach eksploatacji dzięki 
zmniejszonemu zapotrzebowaniu na atrament 
i energię, niezawodności wbudowanej głowicy 
drukującej i niewielkiemu zakresowi prac 
konserwacyjnych gwarantujących długi czas działania 
bez przestojów.
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• 
Dane techniczne

DRUKOWANIE

Metoda drukowania Piezoelektryczna, atrament Océ UVgel

Tryby drukowania 159 m2/godz. – maks. szybkość

114 m2/godz. – duża szybkość

57 m2/godz. – produkcja

40 m2/godz. – wysoka jakość

20 m2/godz. – zastosowania specjalne

20 m2/godz. – materiały podświetlane

Rozdzielczość drukowania 600 × 1800 dpi

Typ atramentu Atrament UVgel 355

Kolory atramentu CMYK

Opakowanie atramentu 2 butelki z atramentem (1-litrowe) 
Zbiornik na atrament może pomieścić maks. 2,5 l każdego koloru 
atramentu 
Uzupełnianie podczas drukowania

Głowice drukujące Głowica drukująca UVgel 415 
Głowica drukująca do piezoelektrycznego druku o wysokiej 
częstotliwości (2 na każdy kolor)

Technologia Océ PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle 
Technology) stale monitoruje sytuację pod kątem awarii dysz 
podczas drukowania i uruchamia działania korygujące.

Automatyczna konserwacja Oszczędzanie czasu pracy operatora poprzez eliminowanie 
codziennych czynności konserwacyjnych

Utwardzanie Diody LED UV

NOŚNIKI

Szerokość rolki Maks. 1625 mm

Margines druku 5,3 mm*

Masa rolki Maks. 50 kg

Średnica rolki Maks. 220 mm 

Grubość nośników Maks. 0,8 mm

Liczba rolek wejściowych 2 (automatyczne podawanie z rolki i przełączanie rolek, zależnie 
od rodzaju używanego nośnika)

Układ odbierania nośników Zwijanie powierzchnią zadrukowaną do środka*** lub na zewnątrz, 
tryb luźny lub napięty

TECHNOLOGIA UVGEL Technologia Océ UVgel – szybkie utwardzanie i regulacja 
przyrostu punktów rastra
Utwardzanie w niskiej temperaturze – przydatne w przypadku 
nośników cienkich i wrażliwych na ciepło
Bardzo duża odporność na zarysowania
Łatwe laminowanie, Bardzo cienka i gładka warstwa atramentu
Bardzo precyzyjne dopasowywanie i bardzo duża spójność 
kolorów
Bezzapachowe i szybkoschnące wydruki

CERTYFIKATY DOTYCZĄCE 
EKOLOGII I BEZPIECZNEJ 
EKSPLOATACJI

Zastosowanie wewnętrzne AgBB (ogólne) 
GREENGUARD GOLD (tapety, ogólne) 
EN15102 (ścienne elementy dekoracyjne)

GWARANCJE DOTYCZĄCE 
WYDAJNOŚCI

Avery Dennison® – Integrated Component System (ICS) 
Gwarancja ICS™ 
Gwarancja 3M® MCS™ 
IDEAlliance  
Fogra

INTERFEJS Ethernet (100/1000 Mb/s)

WYMIARY

Drukarka (szer. × dł. × wys.) 3022 × 1093 × 1310 mm 

MASA

Drukarka 740 kg

ŚRODOWISKO ROBOCZE

Praca drukarki 18–30°C (zalecane: 20–27°C) 
20–80% wilgotności względnej  
(bez kondensacji; zalecane: 30–60%) 

ZASILANIE

Zużycie Maks. 4 kW podczas drukowania

Źródło zasilania 2 wejścia, każde 200–240 V +/-10%, 50/60 Hz, 16/6 A

CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z 
PRZEPISAMI

Bezpieczeństwo Zgodność z LVD i IEC 62368-1; CE, TUV-GS, C-UL-US, RCM, CB

Elektromagnetyczne Zgodność z klasą A EMC (CISPR 32 i część 15 przepisów FCC),  
w tym FCC, RCM, ICES – Cetecom

Środowiskowe WEEE, RoHS, REACH, CE 

OPROGRAMOWANIE

Obsługiwane RIP-y ONYX® Graphics, Caldera

*  Margines 11,0 mm w przypadku używania żółtych markerów (zalecany w przypadku trybów 
drukowania o maks. przepustowości 40 m2/godz. w celu zoptymalizowania jakości wydruków).

**  Z wyjątkiem sytuacji, gdy 2. nośnik wymaga mocnego zwinięcia; w takim przypadku konieczna 
jest interwencja operatora. 

***  Dostępne wkrótce po wprowadzenie za pomocą aktualizacji oprogramowania.
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
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