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Vlakbed printer Durager 620 UVW-FV 
 

De Durager 620 UVW-FV is ideaal voor het digitaal, full color bedrukken van 
plaatmateriaal, gebruiksvoorwerpen  en promotionele producten.  
Hij print snel en accuraat met zeer hoge resolutie (5760 x 1440dpi), zonder raster. 
Print op de meeste ondergronden zonder precoat!  En dat met  bijzonder lage print 
kosten. Deze machine gebruikt UV uithardende inkt en lak . 
Oppervlakten van 290 mm x 600 mm kunnen in een keer worden geprint op 
voorwerpen van maximaal 16 cm hoog. Hierbij beweegt de printer over de tafel. 

DURAGER-620 UVW-FV 
Direct Multipurpose Flatbed Printer 
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 Met de UV inkt kan worden geprint op bijna alle  typen kunststoffen, hout, glas, 
metaal etc.  waarbij de inkt een oppervlakte hechting aangaat met de 
ondergrond. waardoor een kras vaste afbeelding ontstaat. Witte UV inkt kan 
worden gebruikt voor dekkende kleuren of om een 3D rillief te verkrijgen van 
de af te drukken afbeelding. Het aantal lagen wit en het 3D effect wordt 
ingesteld in de rip software die bij  de printer wordt mee geleverd.  

          

De koppen kunnen een hoogte variatie van 4 mm nog netjes beprinten en 
overbruggen dus ook in kuilen en op bollingen kan geprint worden.  
De printer wordt standaard voorzien van een aantal mallen voor: aanstekers, 
golfballen en pennen. 

Voor het beprinten van andere gelijkvormige voorwerpen is het handig een aantal 
mallen vooraf te laten  maken uit Acrylic of ander materiaal en met een frees of laser 
uit te snijden (prijs per  mal ca. 45 euro) . 
Waardoor u een vaste positie hebt voor het printen. Tijdens het printen kunt u de 
andere mallen vullen en wisselen. Het is ook mogelijk om met de vacuüm tafel 
voorwerpen op de onderplaat vast zetten waarna deze geprint kunnen worden.  

De sterkte van het LED UV inkt uithardings proces  is traploos regelbaar waardoor de 
inkt lager vloeibaar kan blijven of direct gedroogd kan worden. 

Bij een print resolutie van 1440 x 1440 dpi neemt de printer 5 minuten de tijd om het 
vlak van 290 x 600 mm te bedrukken, de prijs voor een volle druk (290mm x 600mm ) 
gang bij 80% dekking vol vlak is ± 25 euro cent 

  
Machine wordt standaard geleverd met besturing RIP software met dongle voor PC. 
De diverse lagen kunt u van te voren instellen en de volgorde hiervan. De printer zal 
de lagen automatisch achter elkaar printen, zonder tussenkomst van een operator. 
De hoogte van de lagen wordt nauwkeurig gemeten, zodat de tafel hoogte 
automatisch zakt tijdens het printen 
 
Het onderhoud aan de printer is zeer eenvoudig. Zo kunt u zelf de printkop en de 
pomp verwisselen. Indien nodig. Dit bespaart u veel kosten en tijd. 
tijdens de installatie geven wij hier over een training en op de mee geleverde CD 
staan instructie video’s hoe deze eenvoudig zelf te vervangen. 
De printer heeft een zelf reinigende functie, waardoor de printkop automatisch 
regelmatig wordt gereinigd.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Durager 620 UVW-FV  

 

 
Er wordt  wordt standaard gratis mee geleverd: 

1. Power Cable voor Durager  
2. USB Cable voor Durager  
3. Installatie CD voorDurager  
4. Handleiding or  Durager  
5. Reinigings spuit Durager  
6. Paper Tape voor Durager  
7. Reinigings doekjes voor Durager  
8. Vet en olie voor onderhoud 
9. 8 x 200 ml inkt voor Durager UV 

Bestaande uit: 
200 ml black 
200 ml Magenta 
200 ml Yellow 
200 ml Cyan 
2 x 200 ml white  
200 ml white solid 
200 ml Lak (glans afwerking) 

10. 3 verschillende mallen voor aanstekers, golfballen en pennen 
 



 

 
 

Prijzen 
 
Durager 620 UVW-FV € 16.954, -Inclusief plaatsing, instructie en scholing plus een jaar lang 
gratis ondersteuning aan huis  

 

 

Inkten 
C.m.y.k. wit en lak   per 200 ml zak     €   59,50 
Cleaning    solution voor uv inkt 250 ml     €   29,00 

Service en garantie 
Er zit een jaar garantie op de machine behalve op de user items. (Inkt, slangen, 
printkop en capping (Pomp) station) 
Printkop gaat standaard ongeveer 1 a 2 jaar  jaar mee. Als voldaan wordt aan het 
standaard onderhoud. (Kosten kop € 560,00) 
Cleaning station gaat standaard ongeveer 6 maanden mee, Als voldaan wordt aan 
het standaard onderhoud. (Kosten cleaning station € 85,00) 

 
Het jaar gratis service op de machine is aan huis, het betreft dus geen Carry in 
garantie. Dit is inclusief training en ondersteuning aan uw medewerkers en scholing 
op locatie. Deze service geld voor alle Benelux landen.  
  
 

Genoemde prijzen zijn excl BTW. 


