
Kısa sürede 
yüksek hacimde 
üretimi mümkün 
hale getiren 
endüstriyel 
baskı platformu

Avalanche
Platformu
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Tek tuşla baskı:

Patentli entegre  
ön işlem uygulaması

  Herhangi bir harici ön işlem sürecine 
olan ihtiyacı ortadan kaldırır!

  Farklı tipte kumaşlara, giysi 
bedenlerine ve uygulamalara 

mükemmel baskı yapar.

Giysiyi  
yerleştirin

Baskı tuşuna  
basın

Kurutup teslim  
edin

Ürüne özgü sertifikasyon bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçin.

Baskı Sistemi
Her işletme türüne uygun çözümler

Aksesuarlar
Birden çok boyda palet, kurutma 
sistemi, yükseltmeler ve daha fazlası

Global Destek
Destek planı, yükseltme, eğitim, 
bakım ve daha fazlasını içeren farklı 
dillerde hizmetler

İş Akışı ve Yazılım
Üretim yönetim yazılımı, renk 
yönetimi, profesyonel RIP ve W2P 
(web to print) baskı çözümleri

Uygulamalar
Yenilikçi uygulamalarda yeni 
başlayandan ileri düzeye kadar 
eğitim, destek ve Ar-Ge

Mürekkep ve Sarf Malzemesi
Patentli ve çevre dostu mürekkep seti 
NeoPigment™ ile çeşitli tipte kumaşlara 
uygulama imkânı

Tek çözüm. Sonsuz olanaklar.

İstanbul, Tel: 0212 270 0595
İzmir, Tel: 0232 449 3222
Ankara, Tel: 0312 395 6740
www.matteks.com.tr   •     info@matteks.com.tr MatGrup şirketidir.@mattexofficial
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Mürekkep dolaşım sistemiyle baskı başına 
maliyeti azaltır ve yüksek güvenilirlik sunar

* Avalanche POLY PRO ile kullanılamaz

İşletmenizin ihtiyaçlarına  
tam uyacak 2 konfigürasyon

* Avalanche HDK yapılandırması 4 renkli CMYK+Beyaz için sunulmaktadır     ** Ön işlem dahil olmak üzere Yüksek Üretkenlik baskı modunda baskı/saat olarak ölçülmüştür   
*** Opsiyonel

Teknik Özellikler

Maksimum üretim miktarı** Koyu renk giysi: 90 (33 x 33 cm)
Açık renk giysi ≥ Koyu +%25

Mürekkep Setleri: Su bazlı Kornit NeoPigment™ Eco-Rapid Mürekkep

Mürekkep Kanalları 6 renk CMYKRG + Beyaz

Mürekkep Dolaşım Sistemi Entegre

Malzeme Türü
Pamuk, Polyester, Pamuk-Polyester, 
Karışımlar,  Likra, Viskoz, İpek, Deri, Denim, 
Keten, Yün ve diğerleri

Baskı Çözünürlüğü 1,200 dpi’ ye kadar

RIP Yazılımı** ColorGate

Nem Kontrol Sistemi Dahil

Müşteriyi Güçlendiren 
Hizmet Sunumu √

Destekleniyor

Koyu renk giysi: 85 (A4)
Açık renk giysi ≥ Koyu +%25

  

Su bazlı Kornit NeoPigment™ Olympia Mürekkep

4 renk CMYK + Beyaz + Poly Enhancer (Güçlendirici)

Entegre

Polyester, Polyester Karışımları

1,200 dpi’ ye kadar

ColorGate

Dahil

√

Destekleniyor

 

İşletmeler için 
baskı başına son derece 
hesaplı maliyet ve 
olağanüstü baskı kalitesi
* Avalanche HDK yapılandırmasıyla 

da sunulabilir

Polyesterde en akıllı 
baskı çözümü

Yeni!



Mürekkep dolaşım sistemiyle baskı başına 
maliyeti azaltır ve yüksek güvenilirlik sunar

HD Teknolojisi*

Teknik Özellikler 
Baskı Alanı 60 x 90 cm’ ye kadar 

İşletim Sistemi Windows 10

Makine Boyutları 350 x 230 x 170 cm

Maksimum Ağırlık Yaklaşık 2,200 kg

Güç Gereksinimleri 400/208 VAC, 50/60 Hz 
3 fazlı, 3W+N+PE

Sıkıştırılmış 
Hava Basıncı

6-8 bar regülasyonlu 

Çalıştırma Koşulları Sıcaklık: 18°C-30°C
Nemlilik: %45-%65 

* Avalanche POLY PRO ile kullanılamaz



Destek anlaşmasının kapsamı 

Avalanche
Platformu

Doğrudan giysiye baskı yapan makineler için önde 
gelen platform; mükemmel baskı kalitesi ve düşük 
mürekkep tüketimiyle ileri düzeyde kârlılık sunar

  Açık ve koyu renk giysiler dahil çeşitli kumaş 
türlerinde üstün kaliteli baskı

  Ön işlem ve ısıl uygulama gerektirmez

  En katı endüstri standartlarına uygun çevre 
dostu sistem

  Patentli ikili-köprü mimarisi maksimum 
verimlilik sağlar 

  Artan üretim talebi için ideal çözüm

   Baskıda devamlılık için geliştirilmiş mürekkep 
ve nem kontrol sistemi

  Tam otomatik bakım işlemleriyle kesintisiz  
iş akışı


