Eagle ser s
Tekst l, UV, Hybr d

D j tal
Baskı
Mak neler

Eagle 70

Eagle 130

Eagle XL
Eagle L ne

Eagle S

Eagle model d j tal baskı mak neler , endüstr
- yel
uygulamalar ç n gel şt r lm şt r. İç mekan kler ve
yazılım maks mum performans ve dayanaklılık
sağlayacak şek lde d zayn ed lm şt r. Eagle yazıcılar
yüksek kal tede baskılar ve en hassas detayları
alacak şek lde en son teknoloj yle donatılmışlardır.
Farklı boya t pler ve steğe uygun özel çözümler
Eagle mak ne modeller ne l m ts z uygulama
mkanı sağlar.

UV Boyalar
UV Led teknoloj s sayes nde ısı le kurutmaya
gerek kalmadan, hatta ısıya duyarlı ürünlere
mükemmel baskılar alma mkanı.
Tahta, cam, plast k, seram k, kağıt, metal,
der , PVC ve daha b r çok ürüne.
Renkl veya şeﬀaf malzemelere beyaz boya.
Cam ve şeﬀaf ürünlere ç ft taraﬂı baskılar ç n
Renk-Beyaz-Renk uygulaması.
S l nd r k ürünlere ops yonel aparatla baskı.
3D - 3 boyutlu efekt ve kör alfabes nde baskı.

Hybr d Boyalar
Hybr d boyalar aşağıdak malzemeler üzer ne
endüstr yel uygulamalarda, kal tel ve dayanıklı
baskılar sağlar.
Seram k
Metal
Der
Cam
D ğerler

Su Bazlı Boyalar
Su bazlı boyalarla, t-sh rt ve benzer konfeks yon
ürünler ne, çanta, şapka, havlu, kanvas, pek
üzer ne baskı yapab l rs n z.
Baskı sonrası ısı pres veya fırınında baskının
sab tlenmes gerek r.
Beyaz boya sayes nde s yah ve koyu renktek
ürünlere detaylı, canlı renkl baskılar alınır.

K l t Noktaları:
Baskı yüksekl ğ maks mum 25 cm.
Yen nes l baskı kafası
Daha güçlü su soğumalı UV Ledler
Kanat d zaynıyle 3 kenara kolay ulaşım
Basınçlı ve s rkülasyonlu boya s stem
Mükemmel yazılım RIP: Wh teRIP

K l t Noktaları:
Baskı Yüksekl ğ
Baskı yüksekl ğ maks mum 25 cm. olmakla
b rl kte, steğe bağlı 45 cm. olarak ayarlanab l r.
Böylece havalel ürünlere baskı mkanı sağlar.
Baskı Mak nes , baskı kafasına zarar verecek
yüksekl klerden sakınacak sensörlere sah pt r.

K l t Noktaları:
Yen nes l baskı kafaları
Daha y performansa ve uzun ömre sah pt rler.
Parlak ayna yüzey sayes nde boya b r k m ve
nozzle tıkanması m n muma nm şt r.

Other
pr nthead

Eagle
pr nthead

Ayrıca; yen nes l baskı kafaları, degradelerde
performansı bel rg n şek lde arttıran değ şken
boya püskürtmeler sağlar.

K l t Noktaları:
Daha güçlü su soğumalı kurutma lambaları
Eagle UV Led baskı mak neler ; 2 UV Led le
boyaları kurutmaktadır.
Böylece sonradan b r şleme gerek kalmadan
basılmış ürünler hemen kullanılab l r.
Eagle UV 70 modeldek UV Ledler daha da
gel şt r lm ş, gücü ayarlanab l r ve su soğutmalıdır.
Hybr d baskı mak neler nde se b r halojen lamba
gücü ayarlanarak, baskının kurumasını sağlar.

K l t Noktaları:
Kanat d zaynı
Yen l kç kanat tasarımı; baskı sırasında b le baskı
tablasına kolay er ş m sağlar. Böylece baskı ç n
tablaya ürün sermek ve basılanı almak baskı
devam ederken mümkündür. Hatta tabladan
daha gen ş b r ürünü sermeye z n ver r.

K l t Noktaları:
Basınçlı ve s rkülasyonlu boya s stem
Eagle baskı mak neler basınçlı boya ş şeler ve
beyaz boyada s rkülasyon s stem kullanır.
Bu s stem beyaz boyanın çökmes n ve boya
hortumları ç nde hava kabarcıkları oluşumunu
engeller. Böylece bakım g derler azalmış olur.

K l t Noktaları:
Mükemmel yazılım RIP: Wh teRIP
Tüm Eagle modeller profesyonel İtalyan
RIP yazılımı Wh teRIP le donatılmıştır.
EvNetwork tarafından üret len Wh teRIP
üret m arttırıcı ve boya tüket m n azaltıcı b r
çok özel fonks yona sah pt r. Bunlar;
Inl ne baskı
Şablonla baskı
Beyaz alt zem n otomat k hazırlama
3D, 3 boyutlu efekt baskı
Aynı anda 3 katmanlı baskı Renk/Beyaz/Renk
(Cam-şeﬀaf mod)

Yen Eagle TX S
Eagle TX S Ser.Tec tarafından gel şt r len
yen , çoklu baskı kafası teknoloj s yle
donatılmıştır.
Eagle TX S baskı hızı ht yacına göre; 2, 3
hatta 4 baskı kafalı olarak üret lmekted r.
Palet transport s stem , b r operatörün en
kolay şek lde mak ney dare etmes n sağlar.
Bu sayede operatör t-sh rt serme ve basılanı
kaldırma şlem n baskı devam ederken
yapab ld ğ nden; en düşük şç l k mal yet yle
saatte 120-150 adet koyu renk t-sh rt baskısı
elde etmek mümkündür.
Ek olarak, Eagle TX S tablet üzer nden
b lg sayara ht yaç olmadan kumanda ed leb l r.

Yen Eagle 130 TX
Yen Eagle 130 TX Eagle ser s n n kumaş
üzer ne baskı yapan en son model d r.
130x150 cm. baskı alanı üzer ne 18 adet A4
T-Sh rt ser leb l r. Hatta 130x150 cm. PANO.
T-Sh rt ser m ve toplanmasını çabuklaştırmak
ç n ortadak T-Sh rt tablaları ç n b r kaydırmalı
s stem oluşturulmuştur. Bu sayede mak ne
baskı yaparken b le T-Sh rt serme ve kaldırma
şlem kolay ve çabucak yapab lmekted r.
Eagle 130 TX model de tablet üzer nden
b lg sayara ht yaç olmadan kumanda ed leb l r.

Ops yonel
Eagle modeller ops yonel donanımlarla
daha kullanışlı ve efekt f hale gelmekted rler.
Vakum ve üﬂeme tablası
Köşe dayama
S l nd r k baskı k t
Özelleşt r leb len baskı tablası uzunluğu
İsteğe uygun düzenleme

Ops yonel:
Vakum ve üﬂeme tablası
Eagle modeller tabla üzer ne yerleşt r len ürünü
kaymadan sab t tutab lmek ç n vakum tablası le
donatılab l rler.
Ayrıca ağır ürünler n tabladak hareket n
kolaylaştırmak amacıyla üﬂeme tablası da
ops yonel olarak tasarlanab l r.

Ops yonel:
Köşe dayama
Malzemey tabla üzer ne gönyes nde koymak
ç n Eagle modeller ne ekleneb lmekted r.
Köşe dayama kolayca ger çek lerek baskı
sırasında rahat çalışma sağlanır.

Ops yonel:
Sl nd r k ürün baskı k t
S l nd r k ürünler üzer ne kolayca baskı mkanı
sağlar. K t çok kısa b r zaman ç n monte ve
demonte ed leb l r. Böylece baskı t pler nde
kolayca değ ş kl k sağlanab l r.

Ops yonel:
Özelleşt r b len baskı tablası uzunluğu
Eagle XL model n baskı tablası uzunluğu şe
uygun özelleşt r leb l r. Başlangç 2,5 m.d r.
İş n ze uygun en y ölçüyü seçeb l rs n z.

Ops yonel:
İsteğe uygun düzenleme
Eagle modeller , ht yaç hal nde özel ölçüde
otomat k yükleme ve boşaltma s stem le
artan vakum s stemler , özel baskı tablası g b
üret m ht yaçlarını karşılayab lecek şek lde
özelleşt r leb l r. Otomasyonla entegre ed leb l r.

Model

Eagle UV 70

Pr nt ng technology
Resolut on
Pr nt area
Table s ze

Eagle Hybr d 70

Inkjet p ezoeletr c

mn
max
w dth
length
w dth
length

360 dp
1440 dp
700mm
1500mm
750mm
1650mm

Max. mater al th ckness

250mm

Table capac ty

100kg (we ght evenly d str buted)

Inks

DPI-UV Sem ﬂex ble

DPI-Hybr d

Dry ng system

2 UV LED lamps
water cooled

Halogen lamp

Color conﬁgurat ons
Interfaces
Power supply
Consumpt on
Operat ng env ronment
Vacuum table
Blow ng table
Opt onal

CMYK CMYK
CMYK WWWW
CMYK WWGLGL
Ethernet
AC 240V 50/60Hz
1000W
20-25°
Hum d ty 35-80%
W thout condensat on
Opt onal
Opt onal
Vacuum table, c rcular object k t,
custom zat ons, ntegrat on w th automat ons

Model

Eagle UV 130

Pr nt ng technology
Resolut on
Pr nt area
Table s ze

Eagle Hybr d 130

Inkjet p ezoeletr c

mn
max
w dth
length
w dth
length

360 dp
1440 dp
1300mm
1500mm
1360mm
1650mm

Max. mater al th ckness

250mm

Table capac ty

150kg (we ght evenly d str buted)

Inks

DPI-UV Sem ﬂex ble

DPI-Hybr d

Dry ng system

2 UV LED lamps

Halogen lamp

Color conﬁgurat ons

CMYK CMYK
CMYK WWWW
CMYK WWGLGL

Interfaces
Power supply
Consumpt on

Ethernet
AC 240V 50/60Hz
1800W

Operat ng env ronment

20-25°
Hum d ty 35-80%
W thout condensat on

Vacuum table
Blow ng table
Opt onal

Opt onal
Opt onal
Vacuum table, c rcular object k t,
custom zat ons, ntegrat on w th automat ons

Model

Eagle XL UV 70/130

Pr nt ng technology
Resolut on
Pr nt area
Table s ze

mn
max
w dth
length
w dth
length

Eagle XL Hybr d 70/130

Inkjet p ezoeletr c
360 dp
1440 dp
700 / 1300mm
Custom zable from 2,5 to 5 meters
7500 / 1360mm
custom zable

Max. mater al th ckness

250mm

Table capac ty

120kg / 150kg (we ght evenly d str buted)

Inks

DPI-UV Sem ﬂex ble

DPI-Hybr d

Dry ng system

2 UV LED lamps

Halogen lamp

Color conﬁgurat ons

CMYK CMYK
CMYK WWWW
CMYK WWGLGL

Interfaces
Power supply
Consumpt on

Ethernet
AC 240V 50/60Hz
2400W

Operat ng env ronment

20-25°
Hum d ty 35-80%
W thout condensat on

Vacuum table
Blow ng table
Opt onal

S
SI
C rcular object k t, custom zat ons,
ntegrat on w th automat ons

Model

Eagle L ne UV 70/130

Pr nt ng technology
Resolut on
Pr nt area
Table s ze

mn
max
w dth
length
w dth
length

Eagle L ne Hybr d 70/130

Inkjet p ezoeletr c
360 dp
1440 dp
700 / 1300mm
Undeﬁned
750 / 1360mm
1500mm

Max. mater al th ckness

250mm

Table capac ty

80kg / 150kg (we ght evenly d str buted)

Inks

DPI-UV Sem ﬂex ble

DPI-Hybr d

Dry ng system

2 UV LED lamps

Halogen lamp

Color conﬁgurat ons

CMYK CMYK
CMYK WWWW
CMYK WWGLGL

Interfaces
Power supply
Consumpt on

Ethernet
AC 240V 50/60Hz
1000W

Operat ng env ronment

20-25°
Hum d ty 35-80%
W thout condensat on

Vacuum table
Blow ng table
Opt onal

Opt onal
Opt onal
Vacuum table, c rcular object k t,
custom zat ons, ntegrat on w th automat ons

Model

Eagle TX 70

Pr nt ng technology
Resolut on

Pr nt area

Eagle TX 130

Inkjet p ezoeletr c

mn

360 dp

max

1440DPI

w dth

700mm

length

1500mm

Max. mater al th ckness
Standard pallets

1300mm

250mm
6

9

Inks

DPI water base

Color conﬁgurat ons

CMYK CMYK
CMYK WWWW

Interfaces

Ethernet

Power supply

AC 240V 50/60Hz

Consumpt on

1000W

Operat ng env ronment

20-25°
Hum d ty 35-80%
W thout condensat on

Opt onal

Custom zat ons, ntegrat on w th automat ons

Vers one

Eagle TX S2

Pr nt ng technology
Pr nt heads

Eagle TX S3

Eagle TX S4

Inkjet p ezoeletr c
2

3

mn

360 dp

max

1440 dp

w dth

700mm

4

Resolut on

Max. w dth

Max. mater al
th ckness

150mm (w th pallets)

Inks

DPI TX

Channels

16

24

Interface

Ethernet

Power supply

AC 240V 50/60Hz

Consumpt on

800W

1000

32

1200W

Operat ng
env ronment

15-32°
Hum d ty 35-80%
W thout condensat on

Opt onal

custom zat on, ntegrat on w th automat ons

Model

Eagle XL TX 70/130

Pr nt ng technology
Resolut on
Pr nt area
Table s ze

mn
max
w dth
length
w dth
length

Inkjet p ezoeletr c
360 dp
1440 dp
700 / 1300mm
Custom zable from 2,5 to 5 meters
750 / 1360mm
custom zable

Max. mater al th ckness

250mm

Pallets

Var able based on table length

Inks

DPI water base

Color conﬁgurat ons

CMYK CMYK
CMYK WWWW

Interfaces
Power supply
Consumpt on

Ethernet
AC 240V 50/60Hz
2400W

Operat ng env ronment

20-25°
Hum d ty 35-80%
W thout condensat on

Opt onal

Custom zat ons, ntegrat on w th automat ons

Model
Pr nt ng technology
Resolut on
Pr nt area
Table s ze

mn
max
w dth
length
w dth
length

Eagle L ne
TX 70/130
Inkjet p ezoeletr c
360 dp
1440 dp
700 / 1300mm
Undeﬁned
750 / 1360mm
1500mm

Max. mater al th ckness

250mm

Inks

DPI water base

Color conﬁgurat ons

CMYK CMYK
CMYK WWWW

Interfaces
Power supply
Consumpt on

Ethernet
AC 240V 50/60Hz
1000W

Operat ng env ronment

20-25°
Hum d ty 35-80%
W thout condensat on

Opt onal

Custom zat ons, ntegrat on w th automat ons
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