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RISO på virtuel Drupa

Best On-demand Book Print Solution

Producerer din virksomhed on-demand bøger?
Hvis det er tilfældet, har vi 5 gode grunde til, at du skal overveje en RISO
inkjetløsning. Alsidigheden af både vores RISO ComColor- og VALEZUS T2100teknologi er uovertruffen.

Her er grundene:
1. * Fantastisk til små oplag
2. * Det er en overkommelig investering
3. * Enkel betjening

4. * Fantastisk produktivitet - op til 320 sider/min!
5. * Lave produktionsomkostninger
Se vores video for at se, hvad vi mener.

RISO ComColor GD serie med højkapacitets feeder og stacker

RISO er på virtual.drupa og viser idag den helt nye VALEZUS T2100
med rullefødning - klik på billedet for at se video:

RISO VALEZUS T2100 med TECNAU SheetFeeder T2
Produktivitet med høj hastighed

Rulle-født høj produktivitet og omkostningsbesparelser til RISO VALEZUS
T2100 inkjet produktionsprinter med SheetFeeder™ T2-rullefødningssystemet
som øger produktiviteten, samtidig med at nedetiden nedbringes, da operatøren
ikke skal bruge tid på at fylde ark i printeren, samtidig med at
papiromkostningerne reduceres. SheetFeeder T2 kan indeholde 50.000 ark (80
gsm) derved kan RISO VALEZUS T2100 - køre i timevis uden papirskifte. Både
printer og operatører bliver mere produktive.
Når papir købes i ruller i stedet for ark, kan der opnås besparelser på 20% eller
mere. Mulighed for at printe på fortrykte formularer med indstillingen "udskriv
journal", samt mulighed for inline perforering eller hulning når der skal køres
virkelig omkostnings-effektivt.
•

Pålidelig rullefødning til RISO VALEZUS T2100

•

Mere oppetid

•

Lavere papiromkostninger

•

Rulle bredde fra 178 - 340 mm

Klik her for brochure

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