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GADA BEIGU
PIEDĀVĀJUMI

Digitālā druka Līmplēvju griešana CNC Tekstila apdruka Lāzers Interjers



Jaunākās paaudzes 

ūdens bāzes printeris 

XpertJet 1642WR.

XpertJet 1642WR, Mutoh godalgotā 

ValueJet 1638WX ūdens bāzes tinšu 

modeļa pēctecis, ir Mutoh jaunākās 

paaudzes 64" (162 cm) plats ūdens 

bāzes tinšu printeris.Tam ir jaunas, 

unikālas Mutoh pamattehnoloģijas, 

lai nodrošinātu konsekventu 

veiktspēju, augstas kvalitātes 

produkciju un uzticamas ražošanas 

funkcijas.

Jaunais XpertJet 1642WR būs 

neaizvietojams visiem liela apjoma 

ražotājiem, kuriem nepieciešams 

uzticams palīgs.

XPJ-1642WR ir gatavs ražošanai: 

ruļļus var viegli uzstādīt, pateicoties 

jaunizveidotiem materiālu kores 

atlokiem. Nepārtraukta drukāšana ir 

iespējama ar dažādām motorizētām 

uztīšanas sistēmām, kas pieejamas 

ruļļu svaram līdz 30, 40 vai 100 kg.

Raksturojums: JAUNUMS Ÿ Ūdens bāzes tinšu druka līdz 1625 mm platumā

Ÿ Pilnīgi jauna AccuFine drukas galvas 

tehnoloģija :Dubults ieguvums: ātrums un 

kvalitāte!

Ÿ Jaunā „i-screen weaving“ tehnoloģija norošina 

izcilu drukas kvalitāti 

Ÿ Četri dažādi drukas galvas augstumi

Ÿ Iestrādāta materiāla žavēšana

Ÿ Ražošanas ātrums : 10 – 15 – 30 – 41 – 52 un 61 

m²/h

Ÿ 4 krāsu tinšu sistēma

Ÿ Izgaismota drukas virsma labākai darba norises 

redzamībai 

Ÿ Nepārspējams lietojums, pateicoties vairākām 

jaunām unikālām Mutoh pamattehnoloģijām

Ÿ Uzlabota materiāla vadīšana

Ÿ Paredzēts liela apjoma ražošanai : 30, 40 vai 100 

kg motorizēta uztīšanas sistēma

Ÿ Videi draudzīga druka – augsta līmeņa 

operatora drošība



Epilog Laser iepazīstina ar Fusion Edge 24. Šī sistēma ar 610 x 610 x 254 mm 

darba laukumu  ir jaunpienācējs Fusion Edge sērijai. Tā ir pieejama 30, 40, 

50, 60, un 80 vatu konfigurācijās.

Fusion Edge 24 aprīkota ar  populāro un viegli lietojamo Epilog IRIS™ 

kameras sistēmu, kas lāzera operatoram nodrošina gravēšanas virsmas 

reāllaika attēlu, tādā veidā ļaujot ātri un akurāti izveidot vēlamo darbu uz 

jebkāda gravējamā produkta.

“Atsauksmes par  IRIS™ kameras sistēmu Fusion Pro sērijā bija lieliskas, 

tādēļ  Epilog  nolēma padarīt šo tehnoloģiju pieejamu arī jaunajām Fusion 

Edge sistēmām. Tas ir nenovērtējams rīks, kas atvieglo klientu vēlmi sākt 

darboties atrāk, kā jebkad agrāk.“.

Ÿ Gravēšanas ātrums 120 collas sekundē (IPS): Lielāks ātrums nozīmēl ielāku darba apjomu

Ÿ  Skārienjūtīgs vadības panelis: 7” skārienjūtīgs ekrāns darba izvēlei, kontrolei u.c. 

Ÿ  Darba izsekošana: Ātri uzziniet, kur jūsu materiālā tiks veidots gravēšanas/griešanas darbs

Ÿ SAFEGUARD™ funkcija: Saglabājiet lāzera iekārtas mehāniku tīrāku nekā jebkad agrāk ar 

papildu gofrētiem korpusiem sānos, pilnībā noslēgtu x-ass un lēcas komplektu.

Fusion Edge papildu fukcijas ietver:

Īpašā piedāvājuma cena

16,990

Fusion Edge 24 60 vati

 IRIS™ Camera System

Epilog savam produktu klāstam

pievieno Fusion Edge 24 

EUR + 
PVN

EURStandarta cena 20 714 



MULTICAM APEX 5R – RISINĀJUMS, KAS MAINA SPĒLES NOTEIKUMUS 

Lieliski piemērots alumīnija, koka, 

rūpnieciskās plastmasas un 

mūsdienīgu materiālu griešanai

MultiCam jaunā Apex5R CNC  paceļ lielas jaudas 

progresīvo ražošanu jaunos augstumos. 

Pateicotie skulpturālajam veidolam, jaudīgajiem 

servo motoriem, daudzām frēzes iespējām un 

vairākām standarta produktivitātes funkcijām, 

Apex5R ir veidots tā, lai pārspētu visas cerības.

Industriāla uzbūve un tērauda Y-ass 

tilts.

Augstas izturības rāmja uzbūve un 

uzlabota griešanas kvalitāte.

Ergonomiska darba stacija. 

Lietotājam ērts dizains un interfeiss.

Automatizēta skaidu nosūkšanas 

galva.

Paplašināta instrumentu fiksācijas 

plātne, iespejāms izmantot plašu 

instrumentu klāstu.

Materiāla un instrumentu kalibrācija 

ar automatizētiem sensorium.

Frēzes motoru klāsts ar 24 000 līdz 32 

000 apgriezieniem minūtē.

Automatizēta instrumentu nomaiņa, 

izmantojot lineāro vai slēgtā tipa 

rotējošo instrumentu nomaiņas 

mehānismu.

Plašs papildus instrumentu klāsts ar 

automātiskās nomaiņas sistēmu.

Automātiska instrumentu nomaiņa. 

Uzlabota produktivitāte.



Mutoh XpertJet 461UF

Iedomājies apdrukātus telefona aizsargvāciņus, dāvanas, foto produktus, reklāmas 

suvenīrus, piemēram, pildspalvas, šķiltavas, USB atmiņas, suvenīrus, apbalvojumus, mazu 

apjomu prototipu izveidi iepakojumiem, dekoratīvām flīzēm un daudz ko citu. 

Ÿ Kompaktais, uz galda novietojamais A3+ plakanās 

virsmas UV LED printeris tiešajai drukai uz 

priekšmetiem. Ar darba virsmas izmēriem 483 mm 

x 329 mm.

Ÿ  Piemērots izmantošanai birojos, maziem mājas 

uzņēmumiem vai tirdzniecības vietām. 

Ÿ  Druka ar pievienoto vērtību un maza apjoma, uz 

pasūtījumu izgatavoti komerciāli priekšmeti.

Ÿ  Divu veidu tintes : cietās un elastīgās – 6 krāsas : 

CMYK + baltā + laka.

Ÿ  Druka uz baltiem, tumšiem un caurspīdīgiem 

priekšmetiem līdz 150 mm biezumā.

Ÿ Spotlaka, stuktūras un reljefa druka ar lakas tintēm.

EFI Pro 30h lielformāta LED printeris

Palielini savu konkrētspēju

3,2 metrus platais  EFI™ Pro 30h hibrīda, plakanās virsmas/ruļļu materiālu LED, sākuma līmeņa ražošanas 

printeris piesķir pavisam jaunu nozīmi lielformāta drukai. Tas drukā uz plaša materiālu klāsta dažādiem 

pielietojuma viediem ar izcilu attēla kvalitāti un videi draudzīgiem risinājumiem. Kā rezultātā EFI Pro 30h 

paplašinās iespējas, daudzpusību un produktivitāti par ļoti pievilcīgu cenu.

Ÿ  Maksimālais drukas platums: 320 cm

Ÿ  Maksimālais materiāla biezums: 5.08 cm

Ÿ Sešu zonu, operatora izvēlēta vakuuma sistēma

Materiāli:

Produktivitāte

Ÿ  Express rezīmā maksimālais drukas

ātrums 241 m2/h

Ÿ Baltās tintes drukas ātrums atbilst pusei

no CMYK krāsu ātruma

Faila formāts

Ÿ Visi populārākie formāti, tajā skaitā -

Adobe® PostScript® 3TM, EPS, TIFF, PDF,

un RGB/CMYK

Printeris būs pieejams demonstrācijām
Rīgas demo zālē jau 2022. gada janvārī.

EURStandarta cena 18 990 

Cenā iekļauts: Printeris, RIP, vakuuma 
galds, piegāde, uzstādīšana un 

apmācība.

15 900 EUR +
PVN

Liene
Inserted Text



Tava panākumu atslēga apģērbu tiešās apdrukas pasaulē. 

DTG vai DTF? Varbūt ABUS?

Paplašini savas drukas iespējas

Esiet radoši ar DTF Xpress transfēriem uz 

auduma. Dekorējiet plašu produktu klāstu, 

piemēram, t-kreklus, polokreklus, somas, 

dzīvnieku apģērbus, kā arī mazus logo uz 

atsevišķām vietām – piedurknēm, kabatām, 

u.c. Ar vienu drukas darbu iegūsti vairākas 

izmantošanas iespējas! 

Vairo savu produktivitāti

Izvairieties no poliestera materiālu 

priekšapstrādes un ietaupiet laiku. Drukājiet 

vairākus mazus dizainus uz vienas DTF Xpress 

transfēra loksnes un vien dažu minūšu laikā ar 

termopresi pārnesiet tos uz dažādiem 

produktiem. Ļaujiet saviem klientiem 

izvēlēties no plaša dizainu klāsta, ko var 

izmantot uzreiz. Tagad ir viegli samazināt 

ražošanas laiku!

DTF Xpress – Transfēra loksnes

Iepakojums: A3, 100 loksnes.

DTF Xpress – Līmes pulveris

Iepakojums: 1kg

Lai uzsāktu vai attīstītu apģērbu apdrukas biznesu, nepieciešams iegādāties produktus , kas 

nodrošina labu kvalitāti, vieglu lietošanu, kā arī stabilu peļņu no ieguldījuma. Tad kāpēc samierināties 

ar ko sliktāku? TexJet® echo² nodrošina izcilus rezultātus, vieglu izmantošanu un apkopes, lielisku 

efektivitāti un ātru ieguldījuma atdevi. Turklāt jūs to varēsiet pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.

Ar drukas laukumu 41x60 cm (16,1x23,6 in), 10 ātri 

nomaināmām paletēm un iespēju izmantot 

hibrīda procesu, TexJet® echo² printeris būs 

daudzpusīga un vienlaikus ekonomiska izvēle, 

īpaši izstrādāts, lai vienkāršotu apdrukas procesu 

nezaudējot kvalitāti.

Demo iekārtas cena

9 900 EUR +
PVN

STANDARTA CENA

11 650 EUR

EUR +
PVN56EUR +

PVN96



Lietots EFI VUTEk QS 2 Pro printeris labā tehniskā stāvoklī!

Ÿ 2.00 m plats hibrīda UV printeris. Drukai uz cietām loksnēm un 

materiāliem ruļļos.

Ÿ  True grayscale drukas galva ar maināmu piliena izmēru: 0-36pL.

Ÿ  Sešas krāsas + baltā un trīs slāņu drukas iespēja.

Ÿ  Standarta  vairāku rindu drukas funkcija.

Ÿ Ražošanas līmeņa druka.

45,000 EUR + 
PVN

Raksturojums un specifikācija:

ĪPAŠAS CENAS PIEDĀVĀJUMS DEMO IEKĀRTAI

Summa profesionālā plakanās virsmas 

griešanas sistēma ir inovatīvs 

risinājums, lai ražotu plašu produktu, 

displeju, paraugu, iepakojuma klāstu un 

daudz ko citu. Ar pieaugošo 

instrumentu klāstu un 

papildinājumiem tas ir izcils griešanas 

risinājums, par kuru jūs sapņojat. 

Summa F sērija ir ideāli piemērota 

papīra, līmplēvju, PVH baneru griešanai 

(ar standarta instrumentiem), kas 

ievērojami palielinās jūsu produktivitāti.

Summa F1612 plakanās 

virsmas griezējs

Ÿ Roll-to-roll drukas iespēja.

Ÿ  FierryXF v.6.0 RIP programmatūra.

Ÿ  Galdi, komplektā divi. 

Ÿ Piegāde, uzstādīšana un 

apmācība.

Iekļauts:

Ÿ Griešanas laukums 160 cm platumā x 120 cm garumā; līdz pat 50 m garumā no 

vairākām loksnēm.

Ÿ  Materiāla platums līdz 165 cm. 

Ÿ  Ātrums līdz 100 cm sekundē.

Ÿ Standarta rīki: Drag Knife Modulis, konveijera sistēma, materiāla padošanas sistēma, 

drošības staru sistēma, pneimatiskā sistēma, bezvadu vadības pults ar lādētāju, 

standarta 36˚ asmeņa turētājs, 1 standarta nazis, 1 šķiedru tipa pildspalva, sešstūra 

skrūvgriezis (2,5 mm), USB kabelis (3 metri) USB pagarinājuma kabelis (0,5 metri), 

apdrukājamo materiālu atloki (komplektā 2), kompaktdisks ar rokasgrāmatām un 

draiveriem.

 48 790 EUR +
PVN

Demo iekārtas cena

Standarta cena 

56 790 EUR



TELEIOS HEXA – ātrākais, oriģinālais auduma apdrukas printeris,
ko iekļaut ražošanas līnijā, kas drukā un fiksē vienā piegājienā!

Ÿ Satriecošas krāsas un noturība bez iepriekšēja pārklājuma.

Ÿ  Nav nepieciešama mazgāšana un tvaicēšana. Izmanto materiālu uzreiz pēc 

drukāšanas un fiksācijas.

Ÿ Plašas izmantošanas iespējas, piemēram, drukā atkārtoti izmantojamus auduma 

iepirkšanās maisiņus, priekšautus, individuāli izgatavotus spilvenus, gultas veļu, 

aizkarus, plānus paklājus un daudz ko citu.

Ÿ  Lieliska iespiešanās karogu materiālos, pateicoties speciāli izveidotajām SPC 

šķidrajām tintēm.

Ÿ Uzkritoši bagātīgi sarkanie un dziļi melnie toņi.

Ÿ Ricoh Gen5i drukas galvas, 640 

sprauslas.

Ÿ  Tintes veids: pigmenta vai 

dispersās.

Ÿ  Drukas platums 1880 mm.

Ÿ  Drukas ātrums līdz 41 m2/h.

Ÿ  6 krāsas.

Ÿ  Patentēta tekstila padošanas 

sistēma.

Ÿ  Dūmu slāpētājs iekļauts 

fiksācijas blokā.

Ÿ  Karstuma fiksācijas iekārta.

Ÿ 3 gadu pagarinātā garantija. 

DEMO IEKĀRTAS CENA

63 990 EUR +
PVN

Standarta cena

69 670 EUR



Mutoh lielformāta printeri

XpertJet 1682SR 

1625 mm - 64” / divas drukas 

galvas / 2 x 4 vai 7 krāsas

XpertJet 1641SR

1625 mm - 64” / viena drukas galva / 4 krāsas

Ÿ Maināma piliena izmēra, drop on demand printeris – 64”- 

162 cm plats

Ÿ  Robusti veidota platforma, vairāki produktu uzlabojumi 

un inovatīvas funkcijas

Ÿ Izcils lietotaju pieredzes novērtējums

Ÿ  Lieliska materiāla padošana un vadīšana

Ÿ  Jaunakās paaudzes, rentablas, viegli izmantojamas Eco Solvent tintes - C, M, Y, K, Lc, Lm & Lk

Ÿ Ilgi noturīgiem āra vides un iekštelpu komerciālajiem noformējumiem

ĪPAŠAS CENAS DEMO IEKĀRTĀM

9 900 Eur +
PVM14 990 EUR +

PVN

ĪPAŠAS CENAS DEMO IEKĀRTĀM

9 900 Eur +
PVM10 990 EUR +

PVN

Cenā iekļauts: Printeris, 30 
kg uztīšanas sistēma, tinšu 
sistēma, piegāde, 
uzstādīšana

Cenā iekļauts: Printeris, 40 
kg uztīšanas sistēma, tinšu 
sistēma, piegāde, 
uzstādīšana

Standarta cena 14 195 Eur + PVN Standarta cena 19 995 Eur + PVN



VIEGLI LIETOJAMS, RENTABLS GRIEZĒJS 
LIELA APJOMA LĪMPLĒVJU GRIEŠANAS DARBIEM

Summa 
S One D 60 

Ÿ 65 cm griešanas 

platums. 

Ÿ Materiāliem līdz 

67 cm platumā.

Ÿ Statīvs un grozs 

pieejami kā 

papildus opcija.

Ÿ OPOS X iekļauts.

Summa
S One D 140

Ÿ 135 cm griešanas 

platums.

Ÿ Materiāliem līdz 

137 cm platumā.

Ÿ Statīvs un grozs 

ir iekļauts.

Ÿ OPOS X iekļauts.

Ÿ Izmaksu pieejamība un viegla lietojamība.

Ÿ  Uzticama griešanas precizitāte.

Ÿ  Griešanas ātrums pa diagonāli  1131 mm/sec.

Speciālā cena par demo iekārtu Speciālā cena par demo iekārtu

1 665 EUR +
PVN 5 390

EURStandarta cena 1 990 

EUR + 
PVN

 EURStandarta cena 6 990

Ÿ  Integrētie materiālu veltņi un ruļļu atloki nostiepj materiālus taisni un saglabā uz pareizā ceļa.

Ÿ OPOS X kontūru griešanas izlīdzināšana, lai ar pārliecību

kvalitatīvi grieztu jebkuru jums uzticētu darbu.

Summa
S One D 160

Ÿ 162 cm griešanas 

platums.

Ÿ Materiāliem līdz 

164 cm platumā.

Ÿ Statīvs un grozs ir 

iekļauts.

Ÿ OPOS Xiekļauts.

Speciālā cena par demo iekārtu

4470 EUR +
PVN

EURStandarta cena 5640 



Tiešā druka uz plēves (DTF) ir unikāla tehnoloģija, kas ietver dizainu drukāšanu
uz īpašām plēvēm, lai tos pārnestu uz tekstilizstrādājumiem un citiem materiāliem.

DTF drukas risinājums

no STS Inks®

Dizains - izveidojiet savu dizainu, izmantojot izvēlēto grafiskā 

dizaina programmatūru (t.i., Photoshop, Illustrator u.c.).

RIP – jums būs nepieciešama RIP programmatūra, lai drukātu 

balto tinti uz krāsainājām.

Druka – drukā dizainu uz sevis izvēlētas 

PVH līmplēves ar pārklājumu.

Lieto – izmanto pulvera līmi vienmērīgi uz nodrukātās plēves. 

Nokratiet pārpalikumu, ja pulveri klājat manuāli, vai sekojiet 

instrukcijām, izmantojot kratītāju. 

Kausē – Izkausē līmi uz plēves izmantojot termopresi vai citu 

karstuma iekārtu, nodrošiniet viscaur vienmērīgu 

temperatūru - 150-160 °C. 

Pārnes – Uzspiediet savu dizainu uz pamatnes. Piemērots 

kokvilnai, poliesteram, ādai, kartonam un citiem plakaniem, 

raupjiem un stingriem materiāliem.

T krekli

 

Jakas 

ar kapuci  

Džinsi  

Džemperi

TPU baltais pulveris no STS  

Poliuretāna karsējamam līmes pulverim piemīt 

lieliskas saķeres un elastības īpašības apvienojumā ar 

STS DTF tintēm. Transfēra laiks ir 15-20 sekundes 140-

160 ̊ C grādos un pieejams 2,02 kg pudelēs.

DTF transfēra plēve no STS 

STS aukstā/karstā plēve ir pieejama loksnēs un ruļļos. 

Abpusēji pārklāta plēve nodrošina labāku vadību caur 

printeri ar minimālu statisko slodzi, kas ļauj iegūt 

lielisku drukātu attēlu bez fona artefaktiem.

Pieejamie izmēri:    

Ÿ Ruļļi 33,02 cm un 

60,96 cm platumā.

 

Ÿ Loksnes A3+ un A4 

izmērā.

Ÿ Vienā iepakojuma 

kastē 100 loksnes.



SIA Rīgas Sesoma

Piedrujas iela 7a,

Rīga, LV-1073

Kontakti:

sesoma@sesoma.lv;

67501141

Facebook:
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