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XpertJet 1341SR Pro (137 cm)  un XpertJet 1641SR Pro (162 cm) 

robusti un uzticami printeri, kas nodrošina augstas kvalitātes druku. 

Pilnīgi jauna drukas galvu tehnoloģija, jauns drukas soļu salaiduma algoritms 

un Mutoh oriģinālā VerteLith RIP programmatūra nodrošina ievērojamus 

uzlabojumus gan DRUKAS KVALITĀTĒ, gan DRUKAS ĀTRUMĀ.

Trīs pamatakmeņi 

XpertJet Pro uzbūvē

• JAUNA, īpaši plata piezo drukas galva

• Par 33 % platāka, un par 11 % vairāk sprauslu

• Uzlabota optiskā izšķirtspēja

• Savā klasē labākā punktu izvietošanas 

precizitāte

• Uzlabota sprauslu stabilitāte un punktu 

kvalitāte

• Ceturtās paaudzes drukas algoritms 

• Augstāka drukas kvalitāte

• Lielā drukas ātruma rezultāts bez 

joslām

• Mutoh oriģinālā RIP programmatūra

• Optimizē 1341SR Pro sniegumu

• Mutoh izstrādātā Clear Tone 

Screening – labākas krāsu pārējas, arī 

ādas toņiem, pat pie 4 krāsu drukas

• Plašs funkciju saraksts, lai izpildītu 

ikvienu drukas darbu prasību
1341SR PRO 1641SR PRO

JAUNIE



Revolūcija lielformata drukas tirgū - pilnībā

automatizēts X/Y griezējs Fotoba XLA170!

• Pilnībā automatizēta darbība ar svītrkodu nolasīšanu.

• Automātiska vertikālo asmeņu pozicionēšana

• Paredzēts dažādu izmēru griešanai uz viena ruļļa

• Ilgmūžīgi asmeņi, kas paši uzasinās

• Augsta produktivitāte ātrākai darba izpildei

• Augstas precizitātes griešana, lai izveidotu tapešu malu savienojumus

• Papildus pieejams jumbo ruļļu motorizēts padevējs ar lielu jaudu

XLA 170 griezēji var apstrādāt lielāko daļu elastīgo apdrukājamo 

materiālu līdz pat 1 mm biezumam, tostarp polikarbonātu, fotopapīru, 

plēves, līmplēves, PVH, kanvas, laminētas izdrukas un daudz ko citu.

96'000Cena EUR+PVN

FOTOBA XLD-170

 (3” atloki, pneimatiskais komplekts, ruļļa 

piederumi un 2 griešanas bloki iekļauti 

komplektā)

• Paredzēts darbam gan ar RUĻĻIEM, 

gan LOKSNĒM, tas ir ideāls 

risinājums, lai apgrieztu elastīgos 

materiālus līdz 170 cm platumā.

• Maksimālais platums: 170 cm

• Minimālais platums: 28 cm

• Maksimālais ruļļa diametrs: 26 

cm

• Maksimālais griešanas biezums: 

1 mm

• Padošanas ātrums: 15 m/min.

XLD 170 WP

Liela ātruma digitāli drukātu tapešu griezējs.

Digitālās drukas griezēja XLD 170 īpašā versija, kas izstrādāta, lai veiktu 

visprecīzāko vertikālo griezumu, nodrošinot perfektu 

sadursavienojumu.

Ideāli piemērots vairāku atsevišķu attēlu blakusmalu apgriešanai ar 

precizitāti 0,06 mm.

38'700
EUR+PVN

Cena

(3 collu atloki, pneimatiskais komplekts, 

ruļļa piederumi un 2 augstas precizitātes 

griešanas vienības iekļautas komplektā)

44'600
EUR+PVN

Cena

Ātrākais risinājums dažādiem izmēriem vienā rullī.

Sagatavojieties nākamās paaudzes X/Y griezējiem!

(3” atloki, pneimatiskais komplekts, ruļļa piederumi un 6 griešanas bloki ir iekļauti komplektā)



JAUNAIS      Sublimācijas drukas kalandrs 

materiāliem ruļļos - Monti Antonio Mod. 318-1800

• Jaunais, liela ātruma kalandrs materiāliem ruļļos no Monti 

Antonio – tagad par pievilcīgu cenu!

• Paredzēts prasīgajam sporta apģērbu un tekstila apdrukas 

tirgum.

• Aprīkots ar 350mm cilindru liela apjoma drukas darbiem.

• Kalandrs ar darba platumu līdz 1650mm. Lieliski saderīgs ar 

jaunāko sublimācijas printeri Mutoh XpertJet 1642WR.

• Vairāk kā 60 gadu pieredze un labi zināmā Monti Antonio 

kvalitāte un ilgtspējība.

Jaunākās  paaudzes ūdens bāzes tinšu 

printeris XpertJet 1642WR ar drukas 

ātrumu līdz 61 m²/h.

XpertJet 1642WR, kas paredzēts sublimācijas 

drukas tirgum, nodrošinās augstas kvalitātes 

drukas transfērus uz visiem cietajiem un 

elastīgajiem poliestera materiāliem:

• iekštelpu interjera dekorācijām un 

noformējumiem, 

• pasākumu noformējumiem, izkārtnēm,

• mājas tekstilam, 

• karogiem un vimpeļiem,

• sporta precēm: snovborda dēļiem, ķiverēm... 

• priekšmetiem:krūzes, lietussargi, datorpeles 

paliktņiem... 

• apģērbiem.

13'990
EUR+PVN

Cena



Pavasara piedāvājums
karoga materiālam!

   PREMIUM FLAG 110

100% poliesters, izteikti balts, 100 g/m² , paredzēts 

ūdens bāzes sublimācijas tintei. Var drukāt tieši 

sublimējot vai pārnesot. Tas neplīst, nēardās un 

paredzēts dažādiem karogu veidiem.

Ugunsdrošība- B1, DIN 4102-1, NFPA 701. Materiālu 

raksturo izcila drukas kvalitāte un nepārspējams 

kontūru asums. Atkarībā no drukas tehnoloģijas, ļoti 

labi rezultāti no abām materiāla pusēm.

Ruļļa izmēri 1,60 2,60 3,20 m x 100 m

0.95
EUR m²+PVN

Īpaša cena 

TELEIOS HEXA – ātrākais, orģinālais auduma

apdrukas printeris, ko iekļaut ražošanas līnijā,

kas drukā un fiksē vienā piegājienā!

• Satriecošas krāsas un noturība bez 

iepriekšēja pārklājuma.

• Nav nepieciešama mazgāšana un 

tvaicēšana. Izmanto materiālu uzreiz 

pēc drukāšanas un fiksācijas.

• Plašas izmantošanas iespējas, 

piemēram, drukā atkārtoti 

izmantojamus auduma iepirkšanās 

maisiņus, priekšautus, individuāli 

izgatavotus spilvenus, gultas veļu, 

aizkarus, plānus paklājus un daudz ko 

citu.

• Lieliska iespiešanās karogu materiālos, 

pateicoties speciāli izveidotajām SPC 

šķidrajām tintēm.Bagātīgi sarkanie un 

dziļi melnie toņi.

• Ricoh Gen5i drukas galvas, 640 

sprauslas.

• Tintes veids: pigmenta vai dispersās.

• Drukas platums 1880 mm.

• Drukas ātrums līdz 41 m2/h.

• 6 krāsas.

• Patentēta tekstila padošanas sistēma.

• Dūmu slāpētājs iekļauts fiksācijas blokā.

• Karstuma fiksācijas iekārta.

• 3 gadu pagarinātā garantija.

66'000
EUR+PVN

Cena



Pārvietojamie LED rāmji būs ideāli piemēroti izstādēm, sanāksmēm,

POP displejiem tirdzniecības vietās , produktu prezentācijām un tamlīdzīgās aktivitātēs.

Ieguldi savā izgaismotajā produkta reklāmā vienreiz

un maini tās izskatu neskaitāmas reizes!

SEGO Light

Box UP 

SEGO Light

Box Wall

SEGO Light

Box Counter 

Pieejamie izmēri: 

850 x 2000 mm. 

EUR+PVN445,- 
1000 x 2000 mm.

EUR+PVN485,- 

Pieejamie izmēri: 

1000 x2250 mm.

EUR+PVN510,- 
2000 x 2250 mm.

EUR+PVN905,- 

3000 x 2250mm.

EUR+PVN1145,- 

Izmērs:

1000 x 1000 mm.

EUR+PVN415,- 

100% poliesters ar augstu baltumu, 180 

g/m² paredzēts drukai ar UV tintēm. 

Ugunsdrošība B1, DIN 4102-1.Materiālu 

raksturo izcila drukas kvalitāte un 

spilgtas krāsas LED gaismas kastēm, 

rāmju sistēmām, pop up. Ruļļa izmēri 

1,60; 3,20 m x 50 m

80% poliesters, 20% kokvilna,  370 g/m²  

matēts tekstils Eco-solvent, Solvent, UV 

un Latex tintēm. Piešķir izcilu krāsu 

gammu fotogrāfiju un tēlotājmākslas 

reprodukcijām, dekoratīvām gleznām 

un izstāžu gleznojumiem. Ruļļa izmēri 

1,37; 1,524 x 30 m

100% poliestera, 280 g / m² tekstils 

Eco-solvent, Solvent, UV un Latex 

tintēm. Piešķir izcilu krāsu gammu 

fotogrāfiju un tēlotājmākslas 

reprodukcijām, dekoratīvām gleznām 

un izstāžu gleznojumiem. Ruļļa izmēri 

1,60; 3,20 m x 50 m.

Jelly Backlite Textile 180 g

Īpašā
cena  

EUR/m²
+PVN2,58

Polyester Canvas 280 g

Īpašā
cena 

EUR/m²
+PVN1,95

Poly-cotton canvas 370 g

Īpašā
cena 

EUR/m²
+PVN3,95

• Divpusējs vai vienpusējs elegants 

alumīnija rāmis.

• Ļoti izteiksmīga izgaismošana ar jaunām 

augstas jaudas LED spuldzēm.

• Pieejami dažādi izmēri.

• Vienkārša uzstādīšana un izjaukšana!

• Iekļauta soma transportēšanai.



Balts vai dabiski brūns magnēts ruļļos vai loksnēs pieejams ar glancētu un matētu 

efektu, pieejams dažādos biezumos sākot no 300 līdz 1000 mikroniem, gan 

digitālajai drukai, gan plotergriešanai, sietspiedei un laminēšanai ar apdrukām uz 

līmplēves un papīra.

Materiāls paredzēts drukai ar  Eco-solvent, Latex, UV tintēm , kā arī sietspiedei. 

Magnēta materiāls ruļļos un loksnēs

industriāliem noformējumiem un reklāmām.

Guandong magnēts Brown+ADHESIVE 600 mic paredzēts karstajai vai 

aukstajai laminēšanai ar drukātu vai nedrukātu papīru (Guandong Ferro), līmplēvēm 

(PVH, PET, PP). Loksnes izmērs 46 x 32cm (A3).

Guandong Magnetic White 500 mic Tiešajai drukai ar visu veidu digitālās drukas 

tintēm un sietspiedei. Ruļļa izmēri - 1 m x 15 m.

Guandong Magnetic White 850 mic Tiešajai drukai ar visu veidu digitālās drukas 

tintēm un sietspiedei. Ruļļa izmēri - 0,615 m ; 1 m x 15 m.

Guandong Ferro papīrs paredzēts izmantošanai uz magnēta materiāla, digitalajā 

drukā un drukai ar LED un lāzera printeriem. Iespējams uzklāt vismaz 2-3 kārtās, tādā 

veidā ātri un ērti nomainot noformējuma saturu. Loksnes izmērs 46 x 32 cm ( A3).

Griez magnēta materiālus

profesionāli ar

Summa F Series.

Summa profesionālā plakanās virsmas griešanas 

sistēma ir inovatīvs risinājums dažādu izkārtņu, 

displeju, paraugu, iepakojuma un daudzu citu 

produktu izgatavošanai. Šis ir revolucionārs griešanas 

risinājums ar pieaugošu rīku un papildinājumu 

sortimentu par kādu jūs sapņojat. Summa F sērija, 

kas ir ideāli piemērota magnētisko materiālu, papīra, 

līmplēvju, PVC baneru materiāla griešanai, noteikti 

ievērojami palielinās jūsu produktivitāti.

• Multifunkcionāla galva tur līdz pat 3 moduļiem

• Svītrkoduatpazīšanas sistēma automatizē 

griešanas darbus 

• Automatizēta dziļuma kontrole (ADC)

• Summa GoProduce programmatūra

• Līdz pat 8 vakuuma zonām, kas notur 

materiālu vietā



Seron Expert sērijas AdMaker
Multifunkcionālā frēžēšanas iekārta ļaus jums palielināt un automatizēt 

ražošanas jaudu. Ar to var apstrādāt visus materiālus, ko izmanto iepakojuma, 

paplākšņu, veidņu un citu izstrādājumu ražošanā.

Oscilējošais nazis kombinācijā ar elektromotoru viegli griež dažādus 

materiālus atstājot tīras un gludas griešanas malas. Vakuuma galds ļauj 

apstrādāt arī maza izmēra izstrādājumus. Pateicoties bigotājam vai kamerai, 

kas nosaka materiāla atrašanās vietu uz galda, jūs variet iegūt 

multifunkcionālu iekārtu, kas sniedz milzu procesa automatizācijas iespējas.

• Darba virsma: 1500 x 200 mm

• Z-ass augstums: 200 mm ( pēc izvēles 300 mm )

• Kustības ātrums: 0d 12 m/min (pēc izvēles 50 m/min)

• 6,6 kW frēzes motors

• Helical konfigurācijas zobstieņi X un Y asīm, 

vītņstienis Z asij 

• Vakuuma vai hibrīda sistēmas darba virsma

• Instrumentu dzesēšanas 

sistēma

• Materiāla pozicionēšanas 

atdures

• automatizēta iekārtas 

eļļošana

• skaidu nosūkšanas 

sistēma

Pieejamie papildinājumi

Crown Norge – inovatīvi griešanas rīki.
Samazinātas izmaksas, darbaspēks un darbības laiks. Uzlabota, noturīga kvalitāte.

MP-DLC

daudzfunkcionāli frēzēšanas 

instrumenti ar DLC 

pārklājumu sausai vai slapjai 

alumīnija griešanai.

ACRYLIC

vienas rievas griešanas 

rīks ar asu, spodrinātu 

asmeni akrila, plastmasas, 

putu un koka griešanai. 

MULTI- PURPOSE 

vienas rievas griešanas 

rīks alumīnijam, alumīnija 

kompozītam, misiņam, 

plastmasai un MDF.

V grooving ACM

piemērots akrilam, 

plastmasai un kokam. Ar 

noapaļotu galu precīzai 

liekšanai.90 ̊, 120 ̊, 135  ̊.



FUSION EDGE 24

• Pieejams CO2 konfigurācijā

• 60 vatu CO2 lāzers

• 610 x 610 x 254 mm darba virsma

• IRIS™ darba virsmas kameras. 

• 24" x 24" x 10" (610 x 610 x 254 mm)  

darba laukums

• 10" (254 mm) z-ass dziļums

• CO2 modelis pieejams ar 50 vai 60 

vatu jaudu

• IRIS kameru pozicionēšana

• 7" skārienjutīgs vadības panelis

• Integrēts griešanas galds

Rakturojums:

PRIEKŠROCĪBAS, ko sniedz Epilog Laser gravētājs

Lāzergravēšana un 

personalizēšana. 

Izveidojiet unikālu 

produktu.

Izgrieziet jūsu dizainu ar 

lāzeru. Ātri grieziet 

dažādas formas, rakstus 

vai daļas.

Skārienjutīgs panelis. 

Kontrolējiet dažādus 

lāzera parametrus.

Personalizējiet jebkuru 

produktu. Pievienojiet 

vērtību, izmantojot 

personalizēšanas 

pakalpojumus.

Pieejamas divu lāzera 

avotu iespējas. Paplašiniet 

iespējas ar CO2 un 

šķiedru lāzera funkcijām.

IRIS™ kameru 

pozicionēšanas sistēma. 

Vienkārša un precīza 

darbu izvietošana.

ĪPAŠĀ CENA DEMO IEKĀRTAI

EUR

+PVN16'990
STANDARTA CENA

EUR

+PVN20'714



Lielas lietas notiek, kad pāriet uz lielformātu.

Palielini savu daudzveidību.

• Izmantojot Efi hibrīda un LED žāvēšanas tehnoloģiju drukā 

tieši uz elastīgiem un cieto lokšnu materiāliem ar vienu 

printeri.

• Iegūsti vairāk nodrošinot drukas iespēju uz augstvērtīgiem, 

speciāliem un plāniem materiāliem. 

Palielini savas iespējas.

• Ražo augstas kvalitātes attēlus un vērtīgākus drukas darbus 

izmantojot CMYK un divus baltās krāsas kanālus, kas 

pieejami standarta aprīkojumā. 

• UltraDrop Technology greyscale drukas izsķrtspēja līdz 1200 dpi.

Palielini savu produktivitāti

• Ātra uzstādīšana ar diviem skarienjutīgiem ekrāniem un viegli 

lietojamu programmatūras interfeisu.

• Produktivitāte līdz 230 m²/h.

• 60 loksnes/stundā ar nepārtraukto druku. 

• Ātra un viegla pāreja no ruļļu uz lokšņu druku.

• Divu ruļļu druka ātrumam un efektivitātei.

Efi Pro 30 H - sākuma līmeņa ražošanas plakanās virsmas printeris 

materiāliem ruļļos un loksnēs. Tas ir liels ieguvums dažādos veidos.
NEW

Nozīmīga laika ekonomija, kā arī mazāk

manuālu kļūdu un pārpalikumu, vienlaikus

nodrošinot perfektu rezultātu.

Jaunākās 15. versijas

apraksts un uzlabojumi 

Pantone FHI Spot krāsu bibliotēka

Fotoba automatiskā griezēja

pozicionēšana (ASP)

Flīžu raksta izveide

Izveido nobīdes kontūrgriešanai

Atjauninājuma cena  Caldera V14 

lietotājiem 1295 EUR + PVN.

Lai uzzinātu vairāk par atjauninājuma iespējām,

sazinieties ar pārdošanas pārstāvjiem.

Vēl viens solis pretī automatizācijai
DRĪZUMĀ RĪGAS DEMO ZĀLĒ!



Plašs pielāgojamu plēvju klāsts, kas paredzēts pilnīgai vai daļējai  auto 

aplīmēšanai. Jūs varat personalizēt un aizsargāt transportlīdzekļus vai 

citus objektus. HEXIS specializējas PVH, PU un lateksa līmplēvēs, kā arī 

inovatīvi izstrādā dažādu produktu klāstu, kas paredzēts profesionāļiem...

BLACKLIGHT ir līmplēve, kas 

paredzēta caurspīdīgo auto 

detaļu aizsardzībai.

Raksturojums: Glancēta, Silikona 

PET, 100 mikroni.

70 µm, ļoti augstas veiktspējas, lietās HEXLIGHTS 

līmplēves pārklātas ar spiedienjutīgu , solventa 

bāzes akrila līmi. Strukturēta līmes kārta 

nodrošina ātraku uzklāšanu un gaisa izvadi. Īpaši 

paredzēta automašīnu priekšējo un aizmugurējo 

lukturu tonēšanai. Pieejama ar glancētu, 

caurspīdīgu, gaiši melnu vai tumši melnu efektu.

HEXLIGHTS2

Termoformējama, tonēta saules 

aizsargplēve transportlīdzekļiem. 

Pārklājums pret skrāpējumiem: 

izturība un vienkārša tīrīšana. 

Izmantojama iekšpusē. Krāsa: ļoti 

tumši melna.

Raksturojums: ilgtermiņa, 60 mikroni

SKYFALL

Caurspīdīgā līmplēve aizsargās jūsu transportlīdzekli 

pret ārējās vides ietekmi: skrāpējumiem, akmeņu 

bojājumiem, nodiluma, UV stariem. Turklāt līmplēve 

atvieglo mazgāšanu, jo neļauj netīrumiem ieēsties 

krāsā.

Raksturojums: 180 mikroni, ilgtermiņa, solventa 

bāzes akrila līme 

SKINTAC BODYFENCE krāsas aizsardzības plēve

BLACKLIGHT

Īpaši ilgs kalpošanas laiks, ļoti 

pielāgojama līmplēve pilnīgai un 

daļējai transportlīdzekļu aplīmēšanai. 

Šai daudzslāņu lietajai plēvei ir dažādi 

virsmas efekti, un tajā ir augstākās 

klases auto krāsu pigmenti, lai iegūtu 

izturīgākas, noturīgākas un košākas 

krāsas, kā arī nodrošina ilgmūžību.

Hexis Skintac HX20000/HX30000

lietās līmplēves
HEXIS BODYFENCE GEL ir īpaši 

paredzēts izmantošanai ar  HEXIS 

BODYFENCE PPF līmplēvēm. Tas 

nodrošina iespēju aplīmēt lielus 

laukumus ātrāk un vienkāršāk, 

vienlaikus izslēdzot kļūdīšanas iespēju.



SIA RĪGAS SESOMA

Piedrujas iela 7a,

Rīga, LV-1073

+371 67501141

+371 67397018

sesoma@sesoma.lv

www.sesoma.lv


