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Nyhed i Danmark - RISO højhastighedsprintere! 

 

Japanske RISO har siden 2005 været førende indenfor highspeed 

inkjet printere i B3 markedet. Vi er stolte af at være udnævnt som 

distributør af deres maskiner her i Danmark. 

 

Billigere: 

RISO ComColor har ingen tromle, ingen fuser, ingen varme og udleder ingen 

OZON – hvilket betyder lave driftsomkostninger og klimavenlig produktion. Det 

miljøvenlige hurtigtørrende og oliebaseret pigmentblæk, tørrer med det samme og 

er modstandsdygtig overfor lys og vand. Printhovederne har livstids garanti og er 

designet til at kunne køre 20 millioner print! 

 

Hurtigere: 

RISO FORCEJET ™ high-speed inkjet-teknologi har 5 inkjet-printhoveder og 

fantastisk hastighed helt op til 160 sider pr minut hvilket er langt over hvad 

konkurrenterne kan. 

 



 

Grønnere: 

RISO ComColor bruger 80% mindre strøm end tonerbaserede maskiner. RISO 

ComColor har opnået flere miljømærkninger fra både EU og udenfor EU herunder 

den anerkendte ENGERGY STAR-certificering. Blækket leveres i 1 liters kartoner 

fremstillet af bølgepap, så også her er der tænkt på miljøet. 

På Cop 21 topmødet i Paris var det RISO printere der forsynede konferencen med 

3 millioner miljøvenlige sider fra 8 printere og sparede 230 kg CO2 

 

Forrygende output: 

Printkvaliteten er i top og printresultatet har et mat offset lignende look. RISO 

printer direkte på uncoated papir uden brug af primer. På grund af den lige 

papirfremføring er det muligt at printe på papirmaterialer fra 46 gram helt op til 400 

gram! 

   

 

 

Oplev RISO i action, en billigere, hurtigere og grønnere måde at printe på 



 

RISO ComColor GD7330 

Imponerende 130 sider pr minut 

FORCEJET inkjet teknologi - med 

garanti på 20 millioner print 

5 farver: CMYK + Gray pigmenteret 

oliebaseret blæk 

Papir format 34x55 cm 

Papir vægt: 46-400 gsm 

Normal pris kr. 182.900,- 

Intro pris kr. 159.995,- 

eller leasing kr. 2.992,- pr måned  
 

 

 

 



 

Ring til Printech, så vi sammen kan sammensætte en RISO efter dine behov 

Intro prisen gælder ved ordre inden 6. juli 2019. Alle priser er excl. moms. 

Leasingprisen løber i 60 måneder og kræver kreditgodkendelse. 

 

Mest miljøvenlige produktionsprinter  
 

RISO ComColor har opnået flere miljømærkninger fra både EU og udenfor EU. På 

Cop 21 topmødet i Paris var det RISO printere der forsynede konferencen med 3 

millioner miljøvenlige sider fra 8 printere og sparede dermed 80% strøm ift andre 

printteknologier, og samtidig blev der sparet 230 kg CO2! 

 

   

 

Se video fra Cop21 i Paris  

 

Vi står til rådighed med yderligere 

information og demonstration 



  

  

 

  
   

Kontakt os for yderligere 

information og priser 

 

Telefon: 7240 6242 

kontakt@printech.dk 
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