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ACG 3sixty - A impressora que revoluciona
a indústria da impressão em garrafas!
A 3sixty é uma impressora UV-LED extremamente
rápida desenvolvida especiﬁcamente para a impressão
em objectos cilíndricos e cónicos, como garrafas, copos
térmicos ou latas.
Com uma tecnologia UV-LED amiga do ambiente, a
3sixty imprime numa ampla variedade de materiais,
incluíndo metal, vidro, papel, madeira, plástico, etc.

Com a 3sixty consegue resultados de extrema qualidade
a alta velocidade, com a resolução máxima de 1200x900
dpi. O processo de trabalho simpliﬁcado permite que
qualquer operador retire o melhor proveito das
funcionalidades da máquina.
A 3sixty é a máquina mais poderosa do mercado!

Esta impressora é o topo da inovação do mercado.
As várias características inteligentes incorporadas
distanciam-na das demais tecnologias atuais da indústria,
e confere ao seu negócio uma eﬁciência e uma
versatilidade que até agora não era possível!
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A melhor impressora para objectos cilíndricos e cónicos
Quando comparada com as técnicas de impressão
tradicionais, como tampograﬁa, serigraﬁa e impressão
de rótulos, a 3sixty oferece as distintas diferenças:

A 3sixty é ideal para a impressão de gradientes suaves e
imagens fotorealistas em objectos cilíndricos, algo que
as demais tecnologias não conseguem alcançar.
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A 3sixty suporta:
• Impressões multicamada a cores
• Tinta branca para base em produtos escuros
• Primário para melhor adesividade de tinta (opcional)
• Verniz para acabamento (opcional)

Cónico

Cilíndrico

Menores custos de produção
Sem processos prévios demorados
Rápida mudança entre trabalhos
Impressão personalizada

Cura
UV-LED

40-120m m

O tamanho máximo de impressão da 3sixty é de 220mm. Consegue imprimir em
objectos cilíndricos / cónicos com comprimento entre 110mm até 270mm, e com
diâmetro entre 40mm e 120mm.
Os componentes são ajustáveis, para que se adaptem aos diferentes diâmetros e
comprimentos dos objectos cilíndricos. Permitem uma rotação estável e rápida e uma
impressão de alta qualidade!

Características

Especiﬁcações

• Extremamente rápida e com cores vibrantes
• Imprime diretamente em metal, vidro,
madeira, plástico, entre outros.
• Tecnologia UV-LED de alta eﬁciência
• Impressão contínua 360° em toda a
superfície
• Imprime textos, logos, gradientes,
fotos, entre outros.

3sixty

Medidas do objecto

Comprimento do objecto entre 110 - 270 mm
Diâmetro entre 40 - 120 mm

Largura máx. da impressão

Até 220 mm

Resolução

1200 x 900 dpi

Impressão

CMYK+Branco (Primário e verniz opcional)

Cabeça de impressão

RICOH Gen 4

Tinta

Tinta UV-LED com sistema de circulação

Software

Color PRINT RIP

Condições de operação

Temperatura do local: 16° C to 28° C
Humidade: 40-70 % (Recomendada)
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