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Wszystko na jednej maszynie
Do tej pory różnorodność gadżetów reklamowych (wynik pomysłów
kreatorów) wymagała zgromadzenia
pokaźnego parku maszyn drukujących,
aby przyozdobić gadżet barwnym
nadrukiem w postaci logo firmy
czy danych teleadresowych.
Obecnie za takie zdobienie przedmiotu odpowiedzialne są najczęściej maszyny do sitodruku
i tampondruku.
Dotychczas w drukarni reklamowej znajdowały się maszyny do druku sitem „na okrągło” na
kubkach i szklankach, inne „na płasko” do nadruku na formatkach, naklejkach czy arkuszach, jeszcze inne do nadruku na tekstyliach, tzw. karuzele, a kolejne do przedmiotów o dużych gabarytach.
Obecnie w realiach rynku reklamowego i z ekonomicznego punktu widzenia utrzymywanie parku
maszyn niesie za sobą wysokie koszty związane
z utrzymaniem stanowisk pracy, serwisem urządzeń, ich magazynowaniem i szkoleniem operatorów, co bezpośrednio przekłada się na podwyższone koszty usług dla klienta. Prześciganie się przez
agencje reklamowe i drukarnie wykonujące dla
nich zlecenia w zdobyciu klienta wysoką jakością
i niską ceną usług zmusza do szukania nowatorskich i unikalnych rozwiązań.
Firma TampoexperT będąca dostawcą maszyn
do sitodruku i tampondruku znalazła rozwiązanie
w postaci uniwersalnej maszyny kompaktowej
do sitodruku zapewniającej obsłużenie czterech
grup wspomnianych zleceń. Na jednym półautomacie można wydrukować formatki do rozmiaru
350x500 mm, ponieważ maszyna zawiera perforowany stół próżniowy
i zabudowaną pompę. Na tej samej
maszynie można po zdemontowaniu stołu próżniowego i założeniu blatu roboczego zadrukować detale o wysokości do 30 cm
(np. skrzynki narzędziowe), a po
nałożeniu specjalnego rękawa
można naciągnąć koszulki, bluzy
czy kurtki realizując nadruk na tekstyliach. Maszyna może być wyposażo-

na w system szybkiej wymiany sit, co umożliwia
mając 2 lub 3 kolory zadrukowanie koszulki w np.
3 kolorach. To samo urządzenie po 5-minutowym
przezbrojeniu może być wykorzystane do wykonywania nadruków na przedmiotach cylindrycznych
od 15 do 110 mm średnicy, czyli spełnia wymogi nadruków na szklankach, kubkach, kieliszkach, popielniczkach, wkładach do zniczy itp.
To samo dotyczy maszyn do tampondruku.
Dawniej niezbędny był park kilku maszyn, dziś
na jednym 2-kolorowym urządzeniu o formacie
100x100 mm z systemem farbowym otwartym można zamiennie stosować system farbowy zamknięty (kubek farbowy), założyć jeden duży kałamarz
do formatu 250x100 mm, można również stosować
nadruk rotacyjny przetaczając przedmiot pod tamponem oraz wykonać oprzyrządowanie, które pozwoli np. zadrukować długopis po obu przeciwległych stronach na korpusie. Precyzyjny układ pneumatyczny pozwala też na ustawianie optymalnych
sił docisku umożliwiając zadruk szklanych bombek
o nieregularnych i niepowtarzalnych kształtach, redukując w ten sposób odpad do minimum.
Posiadając dwie nowatorskie maszyny wzajemnie się uzupełniające można wykonywać znaczną
część zleceń z rynku poligrafii reklamowej oferując
klientom przystępną cenę i wysoką jakość.
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