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Κεφαλές εκτύπωσης
 
 Kyocera KJ4A (Βιοµηχανικές κεφαλές εκτύπωσης 4pl και 635 × 2400dpi. Κεφαλή δυο χρωµάτων)
 Ricoh Gen6 (Βιοµηχανικές κεφαλές εκτύπωσης 5pl και 600 × 2400dpi. Κεφαλή δυο χρωµάτων)

Σύστηµα UV LED για ταχύτερη παραγωγή.
Σύστηµα Linear Motor µε Metal Grating για ακόµα µεγαλύτερες ταχύτητες εκτύπωσης και ποιότητας.
Αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης ύψους υλικού.
Σύστηµα ένδειξης στάθµης µελανιών.
Σύστηµα αυτόµατης διακοπής λειτουργίας σε πιθανή σύγκρουση του βαγονιού µε το υλικό
εκτύπωσης, για προστασία των κεφαλών.
Αυτόµατο σύστηµα αρνητικής πίεσης των µελανιών για να εξασφαλίσει µια οµαλή διαδικασία
εκτύπωσης µε εξαιρετικό αποτέλεσµα.

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HYBRID
www.unifot.gr

Ένα µηχάνηµα µε δύο λειτουργίες εκτύπωσης: εκτύπωση επίπεδων υλικών και ρολών.



ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ FLATBED
www.unifot.gr

Κεφαλές εκτύπωσης
 
 Kyocera KJ4A (Βιοµηχανικές κεφαλές εκτύπωσης 4pl και 635 × 2400dpi. Κεφαλή δυο χρωµάτων.)
 Ricoh Gen5 (Βιοµηχανικές κεφαλές εκτύπωσης 7pl και 600 × 2400dpi. Κεφαλή δυο χρωµάτων.)
 Ricoh Gen6 (Βιοµηχανικές κεφαλές εκτύπωσης 5pl και 600 × 2400dpi. Κεφαλή δυο χρωµάτων.)

Σύστηµα UV LED για ταχύτερη παραγωγή.
Αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης ύψους υλικού.
Σύστηµα ένδειξης στάθµης µελανιών.
Σύστηµα αυτόµατης διακοπής λειτουργίας σε πιθανή σύγκρουση του βαγονιού µε το υλικό
εκτύπωσης, για προστασία των κεφαλών.
Αυτόµατο σύστηµα αρνητικής πίεσης των µελανιών για να εξασφαλίσει µια οµαλή διαδικασία
εκτύπωσης µε εξαιρετικό αποτέλεσµα.

Ένα µηχάνηµα κατάλληλο για εκτύπωση επίπεδων υλικών.



ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ UV
ROLL TO ROLL www.unifot.gr

Ένα µηχάνηµα κατάλληλο για εκτύπωση ρολών.

Κεφαλές εκτύπωσης

 Kyocera KJ4A (Βιοµηχανικές κεφαλές εκτύπωσης 4pl και 635 × 2400dpi. Κεφαλή δυο χρωµάτων.)
 Ricoh Gen6 (Βιοµηχανικές κεφαλές εκτύπωσης 5pl και 600 × 2400dpi. Κεφαλή δυο χρωµάτων.)

Σύστηµα UV LED για ταχύτερη παραγωγή.
Σύστηµα ένδειξης στάθµης µελανιών.
Σύστηµα αυτόµατης διακοπής λειτουργίας σε πιθανή σύγκρουση του βαγονιού µε το υλικό
εκτύπωσης, για προστασία των κεφαλών.
Αυτόµατο σύστηµα αρνητικής πίεσης των µελανιών για να εξασφαλίσει µια οµαλή διαδικασία
εκτύπωσης µε εξαιρετικό αποτέλεσµα.



ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ



www.unifot.gr
ROUTER JWEI

Αυτόµατη ρύθµιση ύψους µαχαιριού

Αισθητήρες ασφαλείας

Οθόνη αφής εντολών

Σύστηµα συνεχόµενης κοπής µε ιµάντα (Conveyor belt)

CCD Camera (Αναγνώριση σηµαδιών κοπής για αυτόµατη κοπή εκτυπωµένων υλικών)

Αυτόµατο Σύστηµα φόρτωσης υλικών FEEDER (προαιρετικό) διαθέσιµο σε διαστάσεις 1,6 και 2,1m

Emergency Stop



ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΟΤ Ηλεκτρικό παλµικό
µαχαίρι για κάθετο κόψιµο

Kiss cut Εργαλείο για κοπή
και χάραξη βινυλίων κ.α.

POT Πνευµατικό παλµικό µαχαίρι
για κάθετο κόψιµο. Router CNC

UCT Μαχαίρι σταθερό
για κάθετο κόψιµο

VCUT Επιλογή κοπής στις µοίρες
που επιθυµούµε

Creasing Wheel Εργαλείο πίκµανσης
(Τσάκιση υλικών)

Εργαλεία:



www.unifot.gr

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ROLL TO ROLL
ECO SOLVENT

Ένα µηχάνηµα κατάλληλο για εκτύπωση βινυλίων, µουσαµάδων, Pet Backlit, κ.α.

Κεφαλές εκτύπωσης

  EPSON DX5 (Υψηλής ανάλυσης κεφαλές εκτύπωσης 1.5pl και 1440dpi. (8 lines).

  Σύστηµα φόρτωσης υλικών και banner.

  Take up (Σύστηµα συλλογής υλικού).

  Bulk ink System.

  Στεγνωτήριο υλικών (Dryer and infrared).

  Αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού κεφαλών (Capping station).

  Αυτόµατο σύστηµα αναγνώρισης διάστασης και σηµείου τοποθέτησης υλικού.



ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ



www.unifot.gr
Neschen Coldlam 1650

Μέγιστο πλάτος 1650 mm
Μέγιστη ταχύτητα 8 m/min για αυξηµένη παραγωγική ικανότητα
Μέγιστη θερµοκρασία: 70°C
Ηλεκτρική ρύθµιση ύψους έως 40mm
Πτυσσόµενος πάγκος για εύκολη τροφοδοσία µεµονωµένων εκτυπώσεων έως 10 m
Πρόσθετος πίνακας ελέγχου στο πίσω µέρος του µηχανήµατος
Εξωτερικά φρένα για καλύτερο έλεγχο του υλικού
∆ιακόπτης ποδιού για λειτουργία hands-free
Πιστοποιηµένο CE

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ



www.unifot.gr
Neschen Hotlam 1650

Μέγιστο πλάτος 1650 mm
Μέγιστη ταχύτητα 12 m/min για αυξηµένη παραγωγική ικανότητα
Μέγιστη θερµοκρασία: 160°C
Ηλεκτρική ρύθµιση ύψους έως 40mm
Πτυσσόµενος πάγκος για εύκολη τροφοδοσία µεµονωµένων εκτυπώσεων έως 10 m
Πρόσθετος πίνακας ελέγχου στο πίσω µέρος του µηχανήµατος
Εξωτερικά φρένα για καλύτερο έλεγχο του υλικού
∆ιακόπτης ποδιού για λειτουργία hands-free
Πιστοποιηµένο CE

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ



www.unifot.gr
NEOLT SHIELD 1650

Μέγιστο πλάτος 1650 mm
Μέγιστη ταχύτητα 4 m/min
Μέγιστη θερµοκρασία: 50°C
∆υνατότητα επικόλλησης σε έως 30mm πάχος υλικού
Εξωτερικά φρένα για καλύτερο έλεγχο του υλικού
∆ιακόπτης ποδιού για λειτουργία hands-free
Πιστοποιηµένο CE

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ



www.unifot.gr
ΚΟΠΤΙΚΟ ΒΙΝΥΛΙΟΥ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

∆υνατότητα αναγνώρισης σηµαδιών εκτύπωσης για αυτόµατη κοπή (Camera)

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



www.unifot.gr
LASER Κοπτικό

 Chiller CW5200 Σύστηµα ψύξης Laser Tube

 Honeycomb τραπέζι

 Οθόνη αφής εντολών

 Laser Tube



ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Flatbed



www.unifot.gr
KEENCUT EVOLUTION 3

∆ιαθέτει 3 κεφαλές κοπής:

 Ακρίβεια κοπής πιο εύκολη από ποτέ

 

  Γρήγορο και εύκολο στη χρήση - Εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα.

  Αξιόπιστο και κατασκευασµένο για να διαρκεί. 5ετή εγγύηση.

  Εύκολες στη χρήση κεφαλές. Άµεση αλλαγή εργαλείου µε µια µόνο κίνηση.

  Υψηλής ακρίβειας.

  ∆υνατότητα κοπής PVC έως 13mm πάχος

∆ιατίθεται στις διαστάσεις: 1,1m/ 1,6m/ 2,1m/ 2,6m/ 3,1m/ 3,6m έως και 5,5m.

   Φορητή έκδοση για ευέλικτη χρήση    Ταιριάζει σε οποιοδήποτε επίπεδο πάγκο

   Σύστηµα ευθυγράµµισης Lift-and-Hover

   ∆ιαθέτει έξυπνο σύστηµα αναδίπλωσης
   και έτσι µπορεί να αποθηκεύεται κάτω από τον πάγκο
   Σύστηµα ευθυγράµµισης Lift-and-Hover

FreeHand BenchTop SmartFold

Double Graphik tool Head
    Αµφίδροµη κοπή µε δύο µεµονωµένες θέσεις λεπίδων
    Οι λεπίδες Graphik είναι ισχυρότερες και πιο σταθερές από τις κανονικές λεπίδες
    Παρέχεται µαζί µε κάθε µαχαίρι Evolution3

Fabric tool head (Προαιρετικό)
    Τροχός κοπής µε έλασµα εσωτερικά
    Σταθερή πίεση για αξιόπιστη κοπή
    Κόβει και προς τις δύο κατευθύνσεις
    Ιδανικό για κοπή υφασµάτων

Creaser tool Head (Προαιρετικό)
    ∆ηµιουργεί πικµανση στα υλικά
    Μια γκάµα µε πολλούς τύπους τροχών για να ταιριάζουν σε διαφορετικά υλικά



Ιδαν ικό  γ ια  κοπή

∆ιατίθεται σε τρία µεγέθη 165cm, 210cm και 250cm.

www.unifot.gr
STEELTRAK

 Κάθετο κοπτ ικό ιδανικό γ ια  κοπή σκληρών υλικών

   Βαριά κατασκευή για αντοχή σε σκληρή χρήση

   Γρήγορη επιστροφή της κεφαλής στην επάνω θέση χωρίς καµία δυσκολία

   Κεφαλή πολλαπλών επιλογών κοπής. Όλα τα εργαλεία είναι τοποθετηµένα

   επάνω στην κεφαλή και εναλλάσσονται πανεύκολα

Άκαµπτα υλικά
    Σύνθετο αλουµίνιο (Dibond) έως 4 mm

    MDF έως 3mm

    Ακρυλικό φύλλο έως 3 mm

    Γυαλί έως και 3mm

    Φύλλο αλουµινίου έως 1 mm

    (µε προαιρετικό εργαλείο STALC)

Ηµι-άκαµπτα υλικά
     PVC Forex έως 13mm

     Φύλλα πολυουρεθάνης KAPA έως 13 mm

Προαιρετικά εργαλεία

Scoring Blade (SCO)
Ιδανικό για χάραξη ακρυλικών φύλλων

Free standing kit (FSK)
Βάση στήριξης

V-groove Κοπή 45º (STVG2-6)
Ιδανικό για κοπή 45º στο Dibond (Για στράτζα)

Glass cutting wheel (CA50-015)
Ιδανικό για χάραξη τζαµιών έως 3mm



www.unifot.gr
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ BANNER

∆ιατίθεται σε µεγέθη: 120, 160, 250, 300, 320, 350, 400, 500 και 600 cm

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ



Μνήµη για ρύθµιση 9 διαφορετικών
προγραµµάτων συγκόλλησης για
διάφορα πάχη και υλικά από PVC

Είναι πιστοποιηµένο µε CE και διαθέτει
σύστηµα ασφαλείας για την προστασία
του χειριστή.

Μηχανή συγκόλλησης Banner
µε θερµοκρασία.

www.unifot.gr
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗ BANNER



Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η UNIFOT A.E.  ε ίνα ι  µ ία  ε τα ιρ ία  Ελλην ικών συµφερόντων,  η  οπο ία

δραστηρ ιοπο ιε ί τα ι  σ το  χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων,  της

επ ιγραφοποι ίας  κα ι  των  γραφικών τεχνών εδώ και  40 χρόνια .

Σε  συνεργασία  µε  µεγάλους  κατασκευαστές  του  εξωτερ ικού ,  ε ισάγε ι

κα ι  δ ιαθέτε ι  σ την  ελλην ική  αγορά µηχανήµατα  κα ι  αναλώσιµα  που

εγγυώντα ι  τη  µέγ ιστη  σχέση απόδοσης  – πο ιότητας .

Η  UNIFOT A.E.  µε  τα  κατάλληλα µηχανήµατα  κα ι  υλ ικά  που  ε ισάγε ι

από  τ ι ς  ε τα ιρ ίες  3A  COMPOSITES,  NESCHEN,  YOTTA,  ALLWIN,  JWEI ,

NEOLT ,  KEEN-CUT  καθώς κα ι  την  παροχή  τεχνογνωσίας ,  προσφέρε ι

στους  πελάτες  της  τη  δυνατότητα  δηµιουργ ίας  άρ ιστων κατασκευών.

Ο ι  εγγυήσε ις  κα ι  ο ι  προδ ιαγραφές  των υλ ικών µας ,  τα  καθ ιέρωσαν ως

τα  καλύτερα  στο  ε ίδος  τους .

Με  υπεύθυνη κα ι  γρήγορη εξυπηρέτηση,  καθώς κα ι  άµεση αποστολή

αναλωσίµων,  η  UNIFOT  A .E .προσφέρε ι  τη  σ ιγουριά  που  χρε ιάζετα ι  ο

σύγχρονος  επαγγελµατ ίας .





Unifot ΑΕ
        Lavriou Ave 228, 15354, Glyka Nera, Athens, Greece
     +30 2106040026      +30 2106040026 (110)
          info@unifot.gr             www.unifot.gr


