
Reczna maszyna do sitodruku

KRUZER®

Kruzer jest najtańszą maszyną do sitodruku dla początkujących. 
Stworzona przez M&R nowoczesna konstrukcja Kruzera posiada 
wiele sprawdzonych rozwiązań takich jak łożyskowaną górną i 
dolną karuzelę, obrabianą środkową kolumnę i trzy punktowy 
system mocowania palety. Unikalny system regulacji pozwala na 
ustawienie wysokości i kąta przekoszenia sita. Kruzer występuje 
jako model 6 kolorowy, z 4 stacjami roboczymi. Skonstruowany 
tak, aby w wersji rozmontowanej zmieścić się w prześwicie drzwi 
o szerokości 78cm (31”). W standardzie posiada boczne mocowa-
nie sita, solidne niskoprofilowe  aluminiowe palety pokryte gumą.

Dzięki koncepcji integracji systemów m&R, Kruzer jest kompa-
tybilny z automatycznymi maszynami M&, bez problemu współ-
pracuje z systemami szybkiego pasowania kolorów Tri-Loc ®, 
który jest najskuteczniejszym sposobem konfiguracji i rejestracji 
sit w manualnych i automatycznych maszynach drukarskich. 
Maksymalna szerokość sita drukarskiego 58cm (23”)  pasuje do 
większości automatycznych drukarek M&R. Kruzer to bezprece-
densowej jakości, wydajności i wartości maszyna wśród manual-
nych drukarek. Jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich 
drukarni poszukujących przystępnych, ale o wysokiej jakości 
maszyn sitodrukarskich stosowanych do wydruków próbnych 
lub o małym nakładzie. Maszyna dostarczana jest w oryginalnych 
opakowaniach producenta do samodzielnego montażu lub opcjo-
nalnie w wersji z pełnym montażem ( za dodatkową opłatą).

Zaoszczędź na samodzielnym montażu Kruzera - zamówienie 
Kruzera w wersji do samodzielnego montażu pozwala zaoszczę-
dzić na kosztach zakupu, opakowania i transportu. Montaż jest 
niezwykle prosty i szybki, po wcześniejszym zapoznaniu się z fil-
mem instruktażowym M&R. Do zmontowania drukarki wystarczy 
jedna osoba (montaż w dwie osoby znacznie usprawni składanie). 

 6 kolorów/4 stacje drukujące

Uproszczona regulacja centralnego odskoku zapewnia 
doskonałą kontrolę

Lekki, wytrzymały i wyjątkowo przystępny

CECHY STANDARDOWE

Najszybszy zarejestrowany montaż Kruzera przez dwie osoby, 
niemające wcześniej do czynienia z drukarką to imponujące 37 
min. Każdy, z wykorzystaniem podstawowych narzędzi ( takich 
jak klucze  i młotek) powinien być w stanie zmontować maszynę w 
czasie krótszym niż 2 godziny. Samodzielny montaż jest świetnym 
sposobem na zaoszczędzenie na tej bardzo dobrej drukarce.      



KRUZER®

CECHY STANDARDOWE

Projekt i konstrukcja
 •Zaprojektowany tak, aby bez 
problemu, po rozmontowaniu 
transportować maszynę przez wąskie 
przejścia o szerokości 78 cm (31’’)
 •Wytrzymałe łożyska stożkowe
 • Solidnie toczona centralna kolumna

System palet
 •Precyzyjny trzypunktowy system 
poziomowania palet
 •Beznarzędziowy sposób wymiany 
palet

Palety
 •Aluminiowe, niskoprofilowane, 
pokryte gumą sita
 • Standardowe rozmiary kompatybilne 
z automatycznymi drukarkami M&R

Rejestracja
 •Kompatybilne z systemami szybkiego 
pasowania kolorów Tri-Loc Rapid 
Registration System
 •Hartowane stalowe łożyska 
zapewniają doskonałą wydajność i 
trwałość
 •Dźwignia korygowania odskoku
 • System lokalizatora V-Guide

Ramy i zaciski sit
 •Pasuje do większości typów ram i sit 
do 58 cm (23’’) szerokości
 •W pełni regulowane boczne zaciski, 
uproszczone użycie ram pozwalają 
pomieścić szeroką gamę rozmiarów 
sit

System naciągu sprężyn
 •Zamknięty system napięcia sprężyn 
pozwala na użycie szerokiej gamy 
typów, rozmiarów i wagi sit 

Gwarancja, serwis i wsparcie
 •24-godzinna infolinia czynna jest 365 
dni w roku
 •Dostęp do M&R Trainning Center
 •Częśći i akcesoria są dostępne na 
stronie store.mrprint.com
 •Dwuletnia ograniczona gwarancja. 

OPCJE

Jacket hold-down pallet
 •Upraszcza sitodruk na kurtkach z 
podszyciem i innych materiałach 
warstwowych.

Palety
 •M&R oferuje szeroki wachlarz 
rozmiarów i typów palet
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Średnica1 243 cm (8’’)

Maksymalna szerokosć sita 58 cm (23’)

Rozmiar palety 38 x 41 cm (15’’ x 16’’)

Waga23 204 kg (450 lb)

Stacje/kolory 6/4

SPECYFIKACJE  KRUZER

1 Średnica zawiera 61 dm (24’’) długość ekranu. Średnica bez sit wynosi 224 cm (7’ 4’’)
2 Dostarczane zdemontowane w skrzyniach. Istnieje opcja zamówienia złożonej maszyny (przy dodatkowej opłacie)
3 Waga maszyny po montażu wynosi 327 kg (720 Ib)
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