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Egyedi és különleges termékek gyártását 
támogatja a pár éve piacra dobott 
SCHMEDT PräziEdge könyvélnyomtató.

Az egyedi, személyre szóló és különleges termé-
kek iránti kereslet nem csak a világon bárhol, de 
hazánkban is egyre er�teljesebb. Ezt a megsze-
mélyesítési tendenciát a német SCHMEDT cég 
is felismerte és gépportfóliójukkal is céltudato-
san ebbe az irányba haladnak. A nagyon nép-
szer� dombornyomtatást, gerincgömbölyítést 
és a könyvtáblapréselést megvalósító kis telje-
sítmény� kötészeti berendezéseik mellett, most 
már lassan négy-öt éve a PräziEdge élnyomtató a 
cég egyik sikerterméke. A SCHMEDT PräziEdge 
élnyomtató nem szab határt a kreativitásnak. A 
nyomtatónak köszönhet�en részletgazdag min-
ták és motívumok, valamint leny�göz� 3D-s 
megjelenés� grafikák és fényképek is megvaló-
síthatók.

A teljes nyomtatási folyamat automatikus, 
egyedül a könyvvastagság beállítása, valamint 
a könyvpéldányok behelyezése és kivétele tör-
ténik manuálisan. Keret nélküli nyomatokat át-
lapoltan kell nyomtatni, hogy ne képz�djenek 
vonalak. Ahelyett, hogy kartont helyeznénk az 
egyes példányok közé, a nyomtató speciális le-
húzókkal rendelkezik, amelyek a felesleges festé-
ket összegy�jtik. A rendszer lekerekített könyv-
sarkak és diszperziós ragasztóval kötött könyvek 
élének megnyomására is alkalmas.

SCHMEDT PräziEdge 
INKJET KÖNY VÉLNYOMTATÓ GÉP CSÚCSMIN¼SÉGº NYOMTATÁSHOZ

Kaposvári Edina

A PräziEdge a Memjet-technológiát alkalmaz-
va vizes bázisú festéket használ; a CMYK-festék-
tartályokban egyenként két liter festéket lehet 
tárolni. A nyomtatási felbontás 1600 × 800 dpi, 
illetve 1600 × 1600 dpi. Óránként maximum 
3000 nyomat készíthet� 1600 × 800 dpi fel-
bontásban. Ennek megfelel�en óránként 1000 
könyv mindhárom élének megnyomását lehet 
elvégezni. Amennyiben mindhárom él egymás 
után, vagy több könyv egyszerre kerül megnyo-
másra, úgy a berendezés teljesítménye növelhe-
t�. További el�nye a rögzített nyomófej, az auto-
matikus porelszívás nyomtatás el�tt, valamint 
az asztal magasságának központi állíthatósága.

A SCHMEDT PräziEdge nyomtató egyenes 
vagy lekerekített sarkokkal rendelkez� kemény-
táblás könyvek, puhatáblás könyvek, diszper-
ziós ragasztóval kötött könyvek, corporate 
publish   ing-edition és határid�naplók élének 
megnyomására alkalmas.

A nyomtatót vásárlók köre nemcsak könyvél- 
nyomtatásra használja a PräziEdge-t, hiszen más 
termékek felületnemesítésére is alkalmas. Ilyen 
termékek lehetnek például dobozok, névjegyek 
vagy akár papírtasakok is.

A SCHMEDT PräziEdge-r�l a magyarországi 
képviselet, a Prosystem Print Kft. nyújt b�vebb 
felvilágosítást. 

www.prosystem.hu

CSÚCSMINŐSÉGET
KÉPVISELÜNK

Cím:
Központ: 

Értékesítés: 
Szerviz / Alkatrész: 

Fax: 
E-mail: 

 

H-2151 Fót, József Attila utca 43.
+36 27 537 870, +36 27 537 890
+36 27 537 872, -873, -874, -878
+36 27 537 879
+36 27 537 895
prosystem@prosystem.hu

Közel 30 éve vagyunk meghatározó és független szereplői a magyar nyomda- és 
csomagolóiparnak, számos, kiváló európai gépgyártó kizárólagos képviseleteként. 
Rugalmas csapatunk és stabil szervizünk biztosítja Önöknek a minőségi szakmai
hátteret. A jövőben is számíthatnak segítségünkre bármilyen műszaki és üzleti
megoldás kapcsán.
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