
Reczna maszyna do sitodruku

GENESIS®

Ręczna maszyna do sitodruku M&R Genesis sprawia, że   łatwiej 
niż kiedykolwiek zostać profesjonalistą w dziedzinie sitodruku. 
Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w świecie sitodruku, 
czy chcesz założyć własną firmę, Genesis jest idealnym rozwiąza-
niem. Uwolnij swoje możliwości drukowania dzięki sprawdzonej 
jakości i precyzji produktu M&R. Dzięki Genesis możesz druko-
wać wysokiej jakości wydrukiw podstawowym budżecie - dzięki 
niewielkim rozmiarom i możliwości montażu na blacie lub stojaku 
podłogowym Genesis z pewnością pasuje do Twojego sklepu i 
Twojego budżetu.

Genesis wykorzystuje wiele elementów o tej samej jakości, które 
można znaleźć w naszych innych prasach ręcznych, takich jak 
łożyska z mimośrodową rejestracją ze stalowym widelcem do 
rejestracji, standardowa gumowa paleta koszulowa M&R pokryta 
gumą, indywidualne ustawienia zestyku oraz przemysłowe siłow-
niki podnoszenia głowicy do płynnej pracy.

M&R Genesis wita Cię w świecie sitodruku   

Mała powierzchnia

Jakość i budowa M&R

Możliwość montażu na stole lub opcjonalnie
stojak podłogowy

Ekonomiczny i wydajny

CECHY STANDARDOWE



GENESIS®

Genesis 6/4

Rozmiar całkowity1 117.5 x 82.5 x 23.5 cm (46” x 32.5” x 9.5”)

Waga 23 kg 

Waga (z dodatkową opcją 
stojaka)

38 kg

Stacje/kolory 6/4

SPECYFIKACJE  GENESIS
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