
W tym roku Riset Polska będzie jednocześnie 
w dwóch miejscach – na targach RemaExtra i Festiwalu
Druku. Riset, jako firma ukierunkowana na innowacje,
nieustannie wprowadza nowości do swojej oferty. 
Niektóre z nich zaprezentuje odwiedzającym właśnie
na wrześniowych targach. 

Ju sty na Sza błow ska, mar ke ting ma na ger w fir mie Ri set Pol ska,

zdra dza nie któ re szcze gó ły. Na szym hi tem już przed przed tar ga mi

sta ła się pła ska sztan ca z pod ci śnie nio wym po daj ni kiem ar ku szy.

AeroDieCut Uchi da, bo o tej ma szy nie mo wa, wy ci na każ dy kształt,

a do te go mo że jed no cze śnie bi go wać i per fo ro wać. Ma szy na cha rak -

te ry zu je się bar dzo du żą do kład no ścią. Do pro duk cji użyt ków wy ko -

rzy sta na jest ma try ca pły to wa, któ ra ma bar dzo ni ski koszt uzy ska nia.

Te raz śred nie i więk sze na kła dy nie bę dą sta no wić więk sze go pro ble -

mu dla ta niej pro duk cji.

Ko lej na no wość w ofer cie Ri se tu to nie za wod ny sys tem do bi go -

wa nia i fal co wa nia mar ki Plock ma tic Mor ga na – DigiFold Pro XL.  Jest

to je dy ny ta ki sys tem na ryn ku, wy po sa żo ny w pod ci śnie nio wy po -

daj nik, ob słu gu ją cy ma te ria ły o dłu go ści od 210 do 1300 mm. Urzą -

dze nie skła dać się mo że z dwóch nie za leż nych jed no stek bi gu ją cych,

któ re w jed nym prze lo cie mo gą wy ko nać bi gi i kontr bi gi po obu stro -

nach użyt ku. Uni kal ny sys tem no ży „fru wa ją cych” eli mi nu je nie -

este tycz ne pęk nię cia na ma te ria łach cy fro wych.

Ko lej ne urzą dze nie to au to ma tycz ny plo ter, któ ry wy ci na, na ci -

na i bi gu je. Po da wa nie ar ku szy od by wa się za po mo cą ci śnie nio wych

taśm ssą cych. ColorCut In tec SC5000 to ide al ne roz wią za nie do pro -

duk cji opa ko wań, ety kiet, na kle jek i wie lu in nych ma te ria łów po li gra -

ficz nych. Je go atrak cyj na ce na to to, co z pew no ścią za chę ci klien tów. 

No wo ścia mi, któ ry mi od nie daw na mo że my po chwa lić się na szym

klien tom, są też no we mo de le zna nych na ryn ku kom baj nów mar ki

Uchi da. Od lat cie szą się one nie słab ną cym po wo dze niem. Te raz w ka -

ta lo gu po ja wi ły się naj now sze mo de le tej ja poń skiej wy ci na ją co -

-bi gu ją co -per fo ru ją cej ma szy ny: AeroCut X, AeroCut X Pro. Pro du cent

jesz cze bar dziej zwięk szył pre cy zję i szyb kość oraz wpro wa dził no we

funk cje, o któ rych wię cej do wie cie się Pań stwo na tar gach.

W ofer cie Ri se tu zna la zły się rów nież per fek cyj ne plo te ry sto ło we

wło skie go pro du cen ta Va lia ni. Po tra fią ciąć nie tyl ko pa pier czy 

tek tu rę, ale tak że ma te ria ły twar de ta kie jak alu mi nium, drew no

i plek si glas oraz wie le in nych. Do ro dzi ny Va lia ni i na szej ofer ty do łą -

czył ostat nio mo del In vic ta – mó wi Ju sty na Sza błow ska – któ ry dzię -

ki swo im uni kal nym funk cjom i nie zwy kłej wszech stron no ści da je 

moż li wość two rze nia prak tycz nie nie ogra ni czo nych pro jek tów. In vic ta

gwa ran tu je bar dzo wy so ki sto pień pre cy zji po łą czo ny z ja ko ścią bi go -

wa nia rów ną, a na wet lep szą od tra dy cyj nej me to dy.

FIR MA UKIE RUN KO WA NA NA IN NO WA CJE

Co na tar gach 
za pre zen tu je Ri set?
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OBRÓBKA PO DRUKU

Justyna Szabłowska:
Nowościami, którymi od niedawna
możemy się pochwalić, są urządzenia
marki Uchida. W katalogu pojawiły się
najnowsze  japońskie kombajny
wycinająco-bigująco-perforujące:
AeroCut X, AeroCut X Pro oraz
AeroDieCut



Ale po za no wo ścia mi trzon ofer ty po zo sta je sta ły i ofer ta jest nie -

zmien nie bo ga ta i uroz ma ico na. Ju sty na Sza błow ska: Pod sta wo we

mar ki i fi la ry, na któ rych ba zu je my, to UCHI DA oraz Plock ma tic Gro -

up, wła ści ciel ma rek Mor ga na i Wat kiss oraz In tec, któ rych je ste śmy

przed sta wi cie lem na te re nie Pol ski.

Ri set po sia da w ofer cie ca łą ga mę urzą dzeń nie zbęd nych w dru -

kar niach cy fro wych i of f se to wych. Waż nym part ne rem sta ła się ame -

ry kań ska fir ma Therm -o -Ty pe, z któ rą Ri set za czął ści śle współ pra -

co wać w 2019 ro ku. To za owo co wa ło du żym za in te re so wa niem ze

stro ny Klien tów i no wy mi za mó wie nia mi.  Pro du ko wa ny przez tę fir -

mę NSF Ul tra jest urzą dze niem, któ re oprócz sztan co wa nia mo że zło -

cić bez ma try co wo i ma try co wo, tło czyć, wy ci nać, na ci nać, bi go wać

i per fo ro wać, a wszyst ko z nie spo ty ka ną pre cy zją.

Wrze śnio we tar gi bę dą waż ną oka zją do bez po śred nie go spo tka -

nia bran ży po uciąż li wym okre sie lock dow nu. Ca ły ry nek wią że z ni -

mi wiel kie na dzie je. 

Dru ga po ło wa ro ku bę dzie bar dzo waż na dla wszyst kich. Naj waż -

niej sze, by ry nek nie co fał się, ale szedł do przo du. Ca ła bran ża cze ka,

aby wró cić do for my sprzed pan de mii. Wy raź nie też wi dać, że wszy -

scy je ste śmy moc no zmo ty wo wa ni do dzia ła nia i to jest opty mi stycz -

ne.  My ja ko fir ma nie tra ci my cza su i za wsze bę dzie my wy cho dzić na -

prze ciw ocze ki wa niom na szych klien tów – za pew nia Ju sty na

Sza błow ska.

Ar ty kuł spon so ro wa ny
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DRU KAR NIA MA DI MO 
IN WE STU JE W PLO TER SI NA JET 
––––––––––

Fir ma Graf masz za in sta lo wa ła ko lej ny

plo ter tną co -bi gu ją cy Si na jet 0906 MT. Tym

ra zem na za kup urzą dze nia zde cy do wa ła się

po znań ska dru kar nia Ma di mo, któ ra wy ko -

nu je za rów no druk cy fro wy, jak i of f se to wy. 

Po mysł za ku pu plo te ra tną co -bi gu ją ce go

po ja wił się w na szej gło wie już ja kiś czas te -

mu – mó wi wła ści ciel Ma di mo, Ma rek Na -

wroc ki. – Ana li zu jąc bie żą ce zle ce nia i ich

ob słu gę do szli śmy do wnio sku, że nie zbęd ne

jest nam urzą dze nie do cię cia pa pie ru i tek tu -

ry fa li stej, fo lii PP i PE, na ci na nia me diów sa -

mo przy lep nych, a tak że pro to ty po wa nia opa -

ko wań oraz ich pro duk cji w krót kich se riach,

zbyt krót kich, aby uru cha miać sztanc ty giel.

Od po my słu prze szli śmy do czy nów i prze te -

sto wa li śmy kil ka do stęp nych na ryn ku urzą -

dzeń te go ty pu. Fi nal nie zde cy do wa li śmy się

na ofe ro wa ne przez fir mę Graf masz urzą dze -

nie Si na jet 0906 MT. Ma szy na zo sta ła u nas

za in sta lo wa na w dru gim kwar ta le 2021 ro ku.

Mo del 0906 MT to zauto ma ty zo wa ny

plo ter wy po sa żo ny w gło wi cę bi gu ją cą z ser -

wo me cha ni zmem, nóż ak tyw ny słu żą cy do

wy ci na nia ma te ria łów o gru bo ści do 6 mm,

nóż wle czo ny spraw dza ją cy się do sko na le

pod na ci na nie pa pie ru/fo lii sa mo przy lep nej

oraz cię cie ma te ria łu do gru bo ści 2 mm, jak

rów nież pi sak. Opcjo nal nie plo ter mo że być

wy po sa żo ny w gło wi cę z no żem oscy la cyj -

nym po zwa la jąc na cię cie ma te ria łu o gru bo -

ści do 10 mm, nóż V -cut słu żą cy do wy ci na -

nia w tek tu rze li tej row ka w kształ cie li te ry

„V” np. pod pro to ty po wa nie pu de łek oraz

nóż ro ta cyj ny do cię cia tek sty liów. W wy po -

sa że niu urzą dze nia znaj du je się rów nież od -

wi jacz, któ ry umoż li wia cię cie ma te ria łu z ro -

li. Pręd kość prze jaz du gło wi cy wy no si do

1000 mm/s, do kład ność do 0,01 mm, a so -

lid na me ta lo wa kon struk cja spra wia, że sta -

bil ność i do kład ność pra cy plo te ra Si na jet

nie ustę pu ją plo te rom re no mo wa nych świa -

to wych firm.

Po 3 mie sią cach pra cy plo te ra w na szej

fir mie mo gę śmia ło stwier dzić, że nie wy -

obra żam so bie funk cjo no wa nia na szej dru kar -

ni bez nie go – kon ty nu uje wła ści ciel Ma di mo. 

– Mi mo obec nej sy tu acji na ryn ku w cią gu

3 mie się cy uda ło się ob ło żyć 80-90 proc. je go

mak sy mal nej wy daj no ści. Co dla nas waż -

ne – nie za wod nie wy ko nu je my z je go po mo -

cą ko lej ne zle ce nia. Je ste śmy tak że za do wo le -

ni z pro fe sjo nal ne go szko le nia z ob słu gi

urzą dze nia, któ re fir ma Graf masz prze pro -

wa dzi ła po in sta la cji oraz bie żą ce go wspar cia,

ja kie otrzy mu je my, je śli tyl ko po ja wia ją się

ja kieś py ta nia co do ob rób ki no wych ty pów

ma te ria łów.

Opra co wa no na pod sta wie 

in for ma cji fir my Graf masz

W OFERCIE RISET ZNALAZŁY SIĘ RÓWNIEŻ PERFEKCYJNE 

PLOTERY STOŁOWE WŁOSKIEGO PRODUCENTA VALIANI. POTRAFIĄ CIĄĆ 

NIE TYLKO PAPIER CZY TEKTURĘ, ALE TAKŻE MATERIAŁY TWARDE TAKIE 

JAK ALUMINIUM, DREWNO, PLEKSIGLAS I WIELE INNYCH


