
 

 Effektiv og hurtig efterbehandling af dine digitale tryksager  

  

  

 

   

Professionelt touch til dine digitale tryksager 
 
Printech tager udgangspunkt i markedets behov og tilbyder løsninger som kan reducere omkostninger og 
undgå ineffektivitet. Nedenstående maskiner er et godt eksempel på hvordan et trykkeri kan 
imødekomme de ændrede markedsvilkår i den grafiske branche, som til stadighed kræver kortere 
leveringstid af varierende opgaver i høj kvalitet. 
 
Alle maskiner serviceres af vores dygtige teknikere som har mange års erfaring i servicering af den 
grafiske branche, og hvis du ønsker tilbud på finansiering, kan vi også være behjælpelig med det. 
 
Se video af de enkelte produkter nederst i denne mail 
  
   

 

Vivid Matrix 

Kachering og flotte effekter 

Ny fuldautomatisk betjening 

Hurtig indstilling 

Læs mere ved at klikke på billedet 

Pris kr.198.000,-  

 

 

 

Morgana DigiFold 

Effektiv fals 

Perfekte bukkestreger 

også til lange formater 

Læs mere ved at klikke på billedet 

Pris kr.169.000,-  

 



 

 

Uchida AeroCut 

Multimaskinen der kan 

skære, perforere og lave 

bukkestreger fuldautomatisk 

Læs mere ved at klikke på billedet 

Pris kr. 398.000,-  

 

 

 

Morgana 

Bookletmaker 

En investering med lang levetid 

3 kant skær og firkantet ryg 

Hæfter op til 200 sider 

Mange udbygningsmuligheder 

Læs mere ved at klikke på billedet 

Pris kr. 495.000,-  

 

 

Mamo Hotmelt limbinder 

Limbinder til både softcover og hardcover bøger 

Ryg og sidelim 

60 mm max bogtykkelse 

Op til 140 bøger pr time 

Læs mere ved at klikke på billedet 

Pris kr. 85.000,-  

 

 

Kontakt Printech for yderligere information 

se video herunder eller på www.printech.dk 



 

 

 

Se Vivid Matrix kachering og metaleffekter i fuldautomatisk produktion  

 

 

Topsælleren DigiFold Pro har en hastighed op til 6000 ark pr time  



 

 

 

AeroCut multi-cutter er barcode styret og kan false, skære og perforere i en fantastisk 

hastighed  

 

 

Morgana Bookletmaker er en modulær løsning der kan vokse og tilpasses mange behov.  



 

 

 

Mamo limbinder kan både lime softcover og hardcover bøger  

  

  

Carsten og Henriette er klar til en snak om de nye muligheder  

 

Telefon: 7240 6242 

kontakt@printech.dk 
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