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CONSTRUÏM
UNA EMPRESA 
RESPONSABLE

E L  N O S T R E  C O M P R O M Í S

BENVINGUTS A 

A TECHPRO SET omptem amb un gran equip de 
tècnics professionals especialitzats en el mercat 
i certificats per les marques que representem i 
distribuïm.

Confiï en la nostra selecció de productes amb la 
millor qualitat del mercat. Treballem cada línia de 
producte en diverses opcions, entre les quals es 
troba la millor solució per a les seves 
necessitats.

Garantim una completa satisfacció gràcies a les 
millors tecnologies del marcat. A més, el nostre 
equip de tècnics altament qualificat, li brindarà tot 
l'assessorament professional que necessiti.

Apostem per l'eco-sostenibilitat en l'àmbit 
tecnològic, per això mantenim el nostre 
compromís amb la societat, el medi ambient i la 
sostenibilitat sumant-nos als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS 2030) marcats 
per l'ONU.



MAQUINÀRIA DE RECICLATGE
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Dona una segona vida al residu
MÀQUINA DE FER FARCITS

HSM ProfiPack P425

TRANSFORMA 
LES CAIXES DE CARTÓ 

JA UTILITZADES 
EN FARCIMENT 

PER A EMBALATGE

HSM ProfiPack C400

REUTILITZA
RECICLA
REDUEIX
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Panell de control ergonòmic amb botons per a 
inici / pausa / reculada i indicadors lluminosos.

El resistent capçal de tall destrueix arxivadors 
sencers.

El greixador central, que permet lubrificar fàcil 
i còmodament el capçal de tall, inclòs amb el 
model estàndard.

Contenidor de retallades al qual es pot accedir 
a través d'una porta situada en la part 
posterior de la màquina.

El sistema de cinta transportadora permet 
duplicar el rendiment, ja que no és necessari 
detenir la màquina per a canviar la bossa.

TRITURADORA DE RESIDUS
Protegeix les teves dades sensibles

TRITURA 
UNA GRAN 

QUANTITAT DE 
DOCUMENTS 

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES
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TRITURA 
UNA ÀMPLIA 

VARIETAT 
DE MATERIALS 

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

TRITURADORA DE RESIDUS
Reciclatge industrial

Trituradora apta per a processar una gran varietat de materials. 
Fabricació Europea. Incorpora una premsa hidràulica que empeny 
el residu cap a la trituradora. El sedàs integrat determina la 
granulometria del material sortint. La boca àmplia i segura permet 
a l'operador alimentar-la amb facilitat i comoditat.



MAQUINÀRIA DE LOGÍSTICA I D’EMBALATGE
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· Soldadura i retractilat simultanis

· Reobertura automàtica de la campana

· Safata de treball regulable en altura

· Temps de soldadura controlat

· Refrigeració per circuit tancat

· Resistència teflonada
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RETRACTILADORA DE CAMPANA
Automàtica

LA SOLDADURA 
I EL RETRACTILAT 

ES PODEN REALITZAR 
EN UNA SOLA 
OPERACIÓ O 
PER SEPARAT.

300 objectes/hora

400 objectes/hora

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES
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RETRACTILADORES MANUALS
Amb portabobines

Longitud de soldadura
Màxima 620 mm

· Tallador incorporat

· Temporitzador de soldadura

· Porta bobines ajustable 

· Còmoda safata de sortida.

Longitud de soldadura
Màxima 600 mm

· Solda i tala alhora

· Bufador de calor per a 

contreure el plàstic

· Porta bobines ajustable
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La formadora de caixes automàtica que extreu, obre, plega, modela i segella 
amb cinta adhesiva la part inferior de la caixa. La gran versatilitat es deu 
també a la possibilitat d'utilitzar bobines adhesives.

La màquina consisteix en un dipòsit de cartons, una zona on s'obren els 
cartons i un transportador de corrons de sortida en el qual s'aplica la cinta en 
la base de les caixes. La regulació del canvi de format es realitza còmodament 
mitjançant 5 manovelles, i successivament s'efectua l'ajust dels punts de 
referència del dipòsit de cartons i de la posició de les ventoses.
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MUNTADORA DE CAIXES
Automàtica

Munta i segella la part inferior
de la caixa amb cinta adhesiva
o grapes
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MUNTADORA DE CAIXES
Semiautomàtica

Les caixes es mantenen en posició estable de manera que permet l'ompliment 
per part de l'operador. Posteriorment i, mitjançant el emputjador pneumàtic, les 
caixes són enviades a la precintadora per al tancament final.

Instal·lació pneumàtica: pressió d'exercici: 6+/- 1 bar consum d'aire: 8,5 
Nl/cicle Producció: fins a 600 caixes/hora.

Màquina fabricada en bancada soldada, construïda amb xapa i perfils d'acer, de 
gran robustesa i agradable línia. Centrat manual de les caixes de cartó, 
mitjançant enclavament. Evacuació de la caixa una vegada formada i plena 
mitjançant cilindre pneumàtic.

El funcionament d'aquesta formadora de caixes de cartó és completament 
pneumàtic. Màquina dissenyada per a acoblar a precintadora de gamma 
Startape.

L'operari obre la caixa i la introdueix en la màquina, la qual tanca 
automàticament les solapes del fons i les manté tancades permetent a l'operari 
que l'ompli amb totes dues mans. Una vegada la caixa està plena, l'operari 
prem el botó o pedal d'expulsió, i un dispositiu empeny la caixa fora de la 
màquina, introduint-la en la màquina precintadora.
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Munta caixes de diferents 
grandàries

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES
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PRECINTADORA DE CAIXES
Amb lineal incorporat

IDEAL PER A LA 
INDÚSTRIA 

ALIMENTÀRIA

SemiautomàticaAutomàtica

IDEAL PER A 
ENTORNS 

DE TREBALL 
HUMITS

Precintadora de caixes de format fix fabricada 
en acer inoxidable, amb regulació manual i 
tancament automàtic de les solapes. 

Màquina de format fix ideal per a posar 
després d'un ompliment automàtic de caixes 
en indústries amb ambients de treball humits.

Precintadora amb cinta 
adhesiva per al tancament de 
caixes amb precintat inferior i 
superior. Regulació manual del 
format. Tancament de solapes 
manual. 
Arrossegament superior i 
inferior mitjançant bandes 
rugoses.

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES
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FLEIXADORES INDUSTRIALS
De taula

· Capçal de fleixat compacte i 
 robust de gran durabilitat.
· Sistema de reenfilat automàtic 
 en cas d'error d'enfilat.
· Sistema d'enfilat automàtic.
· Detector d'enfilat curt.
· Control electrònic de la tensió.
· Ejector de fleixats en buit.
· Ràpid canvi de bobina.
· Soldadura controlada per sensor.
· Expulsió automàtica del fleix 
 sobrant.
· Fàcil desplaçament gràcies a les 
 rodes giratòries.
· Inici de cicle per fotocèl·lula.

· Rodes per a facilitar el transport.

· Taula de treball regulable en altura.

· Control mecànic de la tensió de fleixat.

· Unió per soldadura termo segellada.

· Sota consum elèctric.

· Velocitat de 1,5 segons / fleixada.

· Compatible amb fleix de 6 – 8 – 12 – 15 mm.

· Micro commutador protegit per coberta.

Semiautomàtica

Automàtica
MÀXIMA EFICIÈNCIA 

PER A FLEIX DE 
POLIPROPILÈ O 

POLIÈSTER DE 12MM

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES
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EMBOLICADORA DE PALETS
Amb plat giratori

Semiautomàtica

Màquina embolicadora amb plat giratori per a 
l'embalatge de productes amb film extensible 
en disposició vertical. La màquina pot ser 
carregada directament per l'operari amb el 
transpalé manual o amb el carretó elevador.

El masteler d'acer està construït a partir de 
làmines modelades en fred i compta amb una 
estructura tubular composta que li 
proporciona una alta resistència a la torsió i a 
la flexió, conferint a l'arbre una major 
resistència. A l'interior del masteler s'insereix 
la cadena d'alta resistència que transmet el 
moviment d'ascens i descens al carro, 
assegurant un òptim control de l'embolcall.

Automàtica
Technoplat 2000 és una enfardadora de palets 
amb film estirable de grans prestacions i 
d'important valor adquirit. La projecció, 
l'elecció dels materials i la implementació d'un 
programari dedicat a l'alineació d'aquesta 
embolicadora han seguit rigorosos estàndards 
de qualitat i seguretat.

TOTALMENT
COMPATIBLE AMB 

LÍNIA DE 
PRODUCCIÓ

ECO
SOLUCIÓ

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES
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TRANSPALET AMB PESADORA
Impressora opcional

FUNCIONS
Acumulació de pes 
Totalització per pantalla 
Brut / Net 
Tara i pretara manual 
Reposició de zero 
Funció compta peces
Checkweighing i establiment de pesos target
Funció 1/10 de la divisió de verificació. Visualització 
durant uns segons 
 
IMPRESSIÓ: 
Programació de 3 capçaleres (des de PC), codi, total 
Idiomes per a impressió (castellà, francès, portuguès, 
italià i anglès)

Acer inoxidable
Acer pintat INDICADOR GI410 LCD/LED: 

Indicador peso-tara numèric. 
Carcassa en acer inoxidable.
Protecció IP54, Ip65.
Pantalla LCD retroiluminada. Amb dígits de 40 mm. 
Inclou suport mural inclinable. 
Bateria de liti recarregable 7,4V 2,6Ah. 
Alimentació a xarxa 230Vac. 
Inclou de sèrie 2 sortides Rs232. 
Monorango, multirang o multi interval. 
Unitats: kg. 
Homologació a 6000 divisions OIML classe III i IV. 
Certificació CE.

CON INDICADOR 
GI410 LCD/LED

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



MAQUINÀRIA PER A TÈXTIL I MODA
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SUBLIMACIÓ TÈXTIL
Gran format

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

· Impressora tèxtil de 1,9 m d'ample 
amb sistema d'alimentació d'alta 
capacitat per a bobines de gran 
grandària.

· Tintes de sublimació inodores que 
ofereixen una increïble gamma 
cromàtica.

· Altes velocitats de fins a 220 m²/h i 
compatibilitat amb paper de 
transferència molt fi.

· Sistema de producció per al sector 
de la moda, esport, decoració 
d'interiors i retolació tèxtil.

IMPRIMEIX A 
UNA VELOCITAT

INCREÏBLE SOBRE 
BOBINES DE FINS 

A 190CM 
D'AMPLADA
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IMPRESSORA TÈXTIL MULTIESTACIÓ
Directa a peça

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

Texart XT-640S-DTG

· Tintes i líquids d’emprimació duradors en CMYK i 
blanc d'alta densitat amb certificació ECO 

®
PASSPORT de OEKO-TEX .

· Imprimeixi una samarreta en CMYK en tan sols 8 
segons amb la manera de producció.

· L’exclusiu disseny de les plantilles permet 
imprimir diferents talles alhora, des de roba de 
bebè fins a dessuadores XXXL.

· Funciona amb la versió més recent de ErgoSoft 
RIP (disponible de manera opcional).

RESULTATS 
FIABLES I DE GRAN 

QUALITAT. 
PERSONALITZACIÓ

 DE PRODUCTES 
TÈXTILS.



IMPRESSORES DE SUBLIMACIÓ
Directa i indirecta
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Texart XT-640

Ample d’impressió 162 cm (63,6 polzades)

IMPRESSIÓ DIRECTA 
SOBRE MATERIALS AMB 

BASE DE POLIÈSTER, AIXÍ 
COM SOBRE PAPER DE 

TRANSFERÈNCIA

· Impressora de sublimació per a llargues tirades sense interrupcions.
· Doble capçal d’impressió que dispara fins a set grandàries de gota 

diferents.
· Ample d’impressió de 162 cm.
· Àmplia gamma de colors amb taronja i violeta.
· Tintes groc i rosa fluorescents.
· Configuració de tinta de 4 o 8 colors.
· Control remot de la impressora amb Roland Printer Assist.
· El nou sistema d’avanç del material evita que el material s’encalli.
· Programari RIP inclòs.



MAQUINÀRIA D'IMPRESSIÓ I MARCATGE
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IMPRESSORAS UV
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UV-LED IU-1000F

UVGEL
TINTA

IMPRIMEIX SOBRE 
MATERIALS DE FINS 

A 110 MM 
DE GRUIX I 

45 KG/M2 DE PES
· Imprimeixi en materials rígids de fins a 110 mm de gruix, 

2510 mm d’amplària, 1310 mm de longitud i 45 kg/m².
· CMYK, vernís i blanc per a uns efectes d’impressió únics.
· Tinta d’emprimació per a preparar de manera eficaç una 

àmplia gamma de materials.
· Succió multizona per a carregar materials de manera fàcil 

i eficient.

Gran format



VersaUV LEC2 Serie S

UVGEL
TINTA LA MILLOR 

IMPRESSIÓ UV 
SOBRE PRÀCTICAMENT 
QUALSEVOL OBJECTE 
DE FINS A 200 MM 

D'ALT

· Disponible en dues configuracions 
d’ample, 762 mm i 1625 mm, i tres 
longituds.

· Ofereix una altura d’impressió de 200 
mm i suporta un pes de 100 kg/m².

· Nova negra EUV5 amb emprimació 
disponible.

· Disponible en doble CMYK o CMYK amb 
configuracions opcionals de taronja, 
vermell, blanc, vernís i emprimació per a 
disposar de totes les possibilitats.

Gran format

IMPRESSORAS UV
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Directa plana



IMPRESSORES TALLADORES UV

VersaUV LEC2 330/640

Gran format

UVGEL
TINTA

QUALITAT 
D'IMPRESSIÓ UV 
EXCEPCIONAL, 
REPRODUCCIÓ 

EXACTA DEL COLOR I 
TALLI PRECÍS.

· Impressores/talladores UV-LED de 762 i 1625 mm.
· Imprimeixi, cort, encunyi, perfori, vernissi i gravi en relleu sota 

demanda amb un únic dispositiu.
· Les tintes ECO-UV EUV5 estan disponibles en diverses configuracions 

que inclouen CMYK, taronja, vermell, blanc d'alta opacitat, vernís, 
emprimació i emprimació per a calques.

· El capçal innovador, els nous llums UV-LED i les tintes ECO-UV EUV5 
porten la qualitat d'impressió a un altre nivell.

· Ideal per a la impressió precisa de prototips d’embalatges, etiquetes 
de qualitat superior, cartells, rètols, panells retroiluminats, decoració 
interior i molt més.
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UVGEL
TINTA

Format mitjà
VersaUV LEF2-300D

VersaUV LEF2-300

VersaUV LEF2-200

Gran format
IMPRESSORA D’OBJECTES
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SF-200

PERSONALITZA 
BAIX DEMANDA EN 

UNA ÀMPLIA GAMMA 
DE PRODUCTES 
I MATERIALS.

· Adequada per a requisits d'impressió molt específics 
en una àmplia varietat de materials.

· Compatible amb objectes i materials de fins a 538 
mm (ample) x 360 mm (llarg) i fins a 100 mm d'alt.

· Tintes molt duradores que compleixen amb la norma 
EN 71-3 per a la seguretat de les joguines.

ECOSOLVENT
TINTA



Gran format
IMPRESSORA D’OBJECTES UV

VersaUV LEF-12i

· Àrea d’impressió de 30 x 28 cm
· Ideal per a la personalització d’objectes.
· Imprimeixi directament en materials de fins a 

100 mm de gruix.
· Tinta blanca i vernís per a infinitat d’efectes 

especials.
· Equip compacte, ideal per a tots els espais de 

treball.
· Biblioteca de textures i efectes especials inclosa.
· Programari Roland VersaWorks 6 inclòs.
· Certificació GREENGUARD Gold de les tintes 

ECO-UV en CMYK, blanc i vernís per a 
aconseguir efectes únics.DISPOSITIU 

COMPACTE QUE 
IMPRIMEIX DIRECTAMENT 

SOBRE UNA ÀMPLIA 
GAMMA D'ARTICLES 

I MATERIALS.

UVGEL
TINTA
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Làser
GRAVADORA ENCUNYADORA
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LV-290

LV-180

MARCATGE INDUSTRIAL 
I ENCUNYACIÓ DE PECES 

INDUSTRIALS

CAPAÇ DE TALLAR, 
GRAVAR O MARCAR 
SOBRE CENTENARS 

DE MATERIALS 
DIFERENTS

SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

· Compacta i realment fàcil d'usar, la sèrie LV permet 
tallar, gravar i marcar en una àmplia gamma de 
materials i aconseguir uns impressionants resultats 
simplement prement un botó.

· Disponible en dues mides per a adaptar-se a les seves 
instal·lacions, els gravadors làser LV ofereixen una 
solució completa amb làser CO2 sense contacte i 
compliment de seguretat de Classe 1.



MODELA MDX-50 monoFab SRM-20

FRESADORA 3D 
PROTOTIPAT RÀPID

FRESADORA 
DE SOBRETAULA

FRESADORES
De precisió

· Canviador automàtic de cinc eines.
· Àrea de mecanitzat: 400 x 305 x 135 mm.
· Prototipat impecable d’alta precisió.
· Programari CAM intuïtiu inclòs.
· Quart eix rotatori opcional.

· Disseny industrial modern.
· Nou motor més potent.
· Sistema de claveguera i 

portabroca millorat.
· La coberta tancada redueix 

el soroll i la pols.
· Àrea de treball de 203 x 

152 x 60 mm.
· Programari SRP Player 

inclòs.

NOU 
EKIT de 

gravat 

addicional
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MAQUINÀRIA PER A ARTS GRÀFIQUES
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TM-300 KIT

IMPRESSORES DE GRAN FORMAT
Arquitectura, enginyeria, CAD

Impressió d'alta precisió per a CAD 
i cartells fins a 36 polzades d'ample.

TM-200 KIT

24 polzades d'impressió en alta qualitat 
gràcies al sistema de tintes en 5 colors.TM-300 MFP L36ei

Impressora de 36 polzades + Scanner de precisió.

Scanner 

de plànols 

inclós
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· Alta precisió gràcies al sistema de tintes Lucia TD en 5 colors.
· Impressions més ràpides gràcies a la major velocitat del capçal 

d'impressió optimitzat de 6 canals i 1,07 polzades.
· Paquet de programari Direct Print & Share, PosterArtist Lite i Free 

Layout Plus són compatibles amb la producció de CAD i cartelleria.

· El compacte disseny ofereix una facilitat d’ús frontal 
completa per a maximitzar l’espai d’oficina disponible.

· Programari flexible: Compta amb ajuda en la producció 
amb Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout 
Plus i molt més.



· TrueVIS és sinònim d'equips d'impressió i talli líders en el sector. Augmenta les teves possibilitats amb la potència 
afegida de la tecnologia d'impressió UV-LED d'alta qualitat i les funcions d'efectes especials.

· La combinació de la tecnologia d'impressió d'alta definició i la negra UV especialment formulada permet reproduir amb 
precisió els colors en una àmplia gamma cromàtica.

Porta més lluny la impressió i el tall

IMPRESSORES I TALLADORES UV
Fotogràfica i artística per a exterior

ECOSOLVENT
TINTA
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TrueVIS Sèrie LG TrueVIS Sèrie MG
Tamany disponible
64" | 54" | 30"

Tamany disponible
64" | 30"

Novetat

2023



· La TrueVIS AP-640 redefineix el concepte de la impressió de resina generant uns 
colors molt saturats en una àmplia gamma de materials. La nova tinta de resina 
TrueVIS i les funcions avançades de l'equip optimitzen la reproducció del color i 
amplien les possibilitats de crear una àmplia varietat d'aplicacions.

· Impressió de punts variables: Beneficia't de centenars de perfils d'impressió 
específics per a cada material que controlen el volum de tinta i la temperatura 
d'assecat òptims. Un optimitzador prepara la superfície del material, facilitant la 
formació de gotes precises, mentre que la tecnologia de control de gota variable 
crea una qualitat d'imatge inigualable mai vista abans en una impressora de 
tinta de resina.

· Els capçals d'impressió estan disposats de manera escalonada amb un capçal 
optimitzador que prepara el material per al capçal d'impressió CMYK. Això 
permet que les gotes de tinta formin un punt més fi, generant colors i imatges 
més precisos.

Crea més aplicacions 
amb la impressió de resina

TrueVIS AP-640
RESINA
TINTA

Novetat

2023

IMPRESSORA DE RESINA
Fotogràfica i artística per a exterior
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· Gràcies a les 12 tintes LUCIA PRO, els colors són 
més vius i els negres més sòlids, obtenint 
impressions fidels a les teves imatges.

· El nou capçal d’impressió, amb una amplària de 
1'28" permet imprimir més ràpid mentre manté 
l’alta qualitat d’impressió.

· Disseny ergonòmic amb una superfície plana per a 
comprovar les impressions i un panell d’operació 
amb una pantalla tàctil LCD de color i 4,3".

· Impressió ràpida i senzilla d’arxius en format PDF 
i JPEG directament des d’un dispositiu de 
memòria USB.

· Funció Wi-Fi per a connectar i configurar 
ràpidament i fàcil les xarxes sense fils.

· Dipòsits de tinta intercanviables “en calenta” 
d’alta capacitat per a imprimir sense interrupcions.

IMPRESSORES DE GRAN FORMAT
Fotogràfica i artística

Ample d’impressió
fins a 60"

BASE AIGUA
TINTA

Imprimeix

sense
vores

Fàcil
connexió

Wi-Fi

12 
tintes
LUCIA 
PRO

Canon imagePROGRAF PRO-6100

Canon imagePROGRAF PRO-4100

Canon imagePROGRAF PRO-2100
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· Descobreix les possibilitats que ofereix una gamma de colors 
més àmplia capaç de produir tonalitats intenses i cridaneres, 
des de pastís fins a neó, i que inclou cinc nous colors, com el 
rosa fluorescent.

· La primera impressora del món PANTONE™ Calibrated per a 
la gamma de colors de la guia de referència PANTONE PASTELS 
& NEONS GUIDE Coated, a més d’oferir una cobertura del 99% 
per a PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated.

· Les capacitats de bobina multifunció i bobina de paper 
intel·ligent ajuden a maximitzar l’eficiència, mentre que el 
sistema d’intercanvi en calent permet substituir els dipòsits de 
tinta sense interrompre el procés d’impressió.

· Impressió ràpida i senzilla d’arxius en format PDF i JPEG 
directament des d’un dispositiu de memòria USB.

· Funció Wi-Fi per a connectar i configurar ràpidament i fàcil les 
xarxes sense fils.

· Dipòsits de tinta intercanviables “en calenta” d’alta capacitat 
per a imprimir sense interrupcions.

IMPRESSORES DE GRAN FORMAT
Fotogràfica i artística

Ample d’impressió
fins a 44"

BASE AIGUA
TINTA

Imprimeix

sense
vores

Fàcil
connexió

Wi-Fi

11 
tintes
LUCIA 

TD

Canon imagePROGRAF GP-4000

Canon imagePROGRAF GP-2000

Canon imagePROGRAF GP-300

Canon imagePROGRAF GP-200

33comercial@techproset.es  |  www.techproset.com  |   93 685 97 00SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES



IMPRESSORES DE GIGANTOGRAFIA
La més ràpida del mercat

  
Revestimiento para pared de diseño

Lienzo de bellas artes

Vinilos y gráficos para suelos  

Retroiluminables

Imprimeix

doble 

cara en
bobina

Acabat
mat o

brillant

Increïbles
possibilitats
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UVGEL
TINTA

Colorado 1650

· Màxima velocitat de fins a 159 m²/h en manera brillo.

· FLXfinish+ curat UV LED amb ajust de la lluentor.

· 2 bobines amb alimentació i canvi automàtics, i una 
amplària de fins a 1625 mm.

· Resolució d’impressió de fins a 1800 ppp.

· Les flexibles tintes UVgel són compatibles amb una 
àmplia gamma de suports, inclosos els vinils 
autoadhesius i els teixits de polièster. L’augment de 
l’elasticitat et permet plegar o doblegar les impressions 
sense problemes.



Ferniko POZ-2

Automàtica
ENCUADERNACIÓ WIRE-O

La màquina Ferniko POZ-2 és la solució ideal per a la confecció de llibretes i calendaris en wire-o de mides de 3/16 "a 1.25". L’ample màxim 
de treball és de 400 mm. La màquina està equipada amb un sistema de control modern i fàcilment ajustable amb una pantalla LCD llegible. 
L’operari no triga més d’uns pocs minuts a canviar la màquina a una dimensió de treball diferent a mesura que canvia la mida del wire-o.

*El rendiment de la lluminària depèn de l’eficiència manual de l’operador.

No pararà
d’enquadernar!

Tot 
són

avantatges!
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Dadas tècniques
màx. long. enquadernat 400 mm
diàmetre de Zip-Wire  de 3/16" a 1,1/4"
llançament de Zip-Wire 4:1, 3:1, 2:1, 9.16
Rendiment*  fins a 1.000 u./h
longitud   1.600 mm
ample   3.000 mm
alçada   1.600 mm
pes   150 kg



Semiautomàtica
ENQUADERNACIÓ
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Perforadora elèctrica
espiral i wire-o

Fendidora
microperforadora

Enquadernadora

de llom

Enquadernadora

sistema surebin

DHP 460 DCP

FASTBACK

Eficaç
amb 3 

amples

de llom

Ideal 
per a 

auditors

DTP 340 M



Semiautomàtica
ENCOLADORA
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BV-980 Z5

· L’encoladora BW 980 Z5 per cua calenta “Hot melt” o “EVA” de més 
alta gamma, a més incorpora una mordassa amb obertura i tancament 
automàtic, inici de cicle i conformat de llom, aquest model té un segon 
tanc per a aplicar la cola de cortesia amb dos discos que s’ajusten al 
gruix del llibre sense la intervenció de l’operari. 

· Com a part final de l’enquadernació, la màquina se subministra amb 
un equip per a realitzar les fendidures de cortesia.

· Detector de coberta, reduint minvaments. Serra per a rebaixar el llom i 
fresat d’alta profunditat i seqüència.

· Senzill doble ajust exterior sense eina per a regular la taula de “cenyit” 
on es forma el llom.

· Encola blocs de fulles sense fresat ni coberta. Display de cristall líquid 
LCD. Certificat d’homologació CE.

Enquaderna fins a 
400 llibres per hora

Format
màxim

de
420mm
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Automàtica
ENQUADERNADORA

BQ-470

Pantalla tàctil 

i tanc de cola 

intercanviable

EVA/PUR

· Enquadernadora totalment automàtica, disposa 
d’una pantalla tàctil i tanc de cola intercanviable 
EVA/PUR.

· Està equipada amb un sistema d’aplicació de cola 
per corrons i un tanc de cola de cortesia separat 
per a una perfecta enquadernació.

· Disposa d’una àmplia gamma d’opcionals per a la 
seva configuració a mesura de cada client, com ara 
control d’integritat, portada/tac, enquadernació 
lliuro a llibre, introductor de mesures digital, 
fendidures de solapa, etc.

· Grandària Màx. Llibre: 320 x 320 mm

· Grandària Mín. Llibre: 145 x 105 mm.

· Gruix del llibre: 65 mm. màx.

· Velocitat: 1.350 llibres/hora (EVA).

Enquaderna fins a 
1.300 llibres per hora



en cavallet
SISTEMA D’ENGRAPAT

StichLiner 6000 Digital

· Sistema d’engrapat en cavallet per a la confecció de revistes, catàlegs, transpromo. És la 
solució per a confeccionar quadernets engrapats a partir de bobina.

· La configuració de l’equip és un desbobinador amb un tallador de la prestigiosa empresa 
Hunkeler, el qual alimenta al Stitch Liner 6000.

· La velocitat de l’equip és altíssima, pot produir fins a 6.000 quadernets/hora amb dada 
variable així com diferent nombre de pàgines. Els ajustos són totalment automàtics i el temps 
de canvi de format rapidíssim.

· Les aplicacions del sistema són innombrables però està especialment dissenyat per a la 
impressió comercial, transpromo, direct-mail, així com la impressió de documents financers.

Produeix fins a 6.000 revistes per horaAlimentat 

a bobina o 

des d'impressora 

 digital amb 

impressió

a bobina
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Hidràuliques
GUILLOTINES 

Característiques
· SISTEMA SEGUR DE CANVI DE FULLA
· PRÀCTIQUES PALANQUES
· PANTALLA TÀCTIL FÀCIL D’USAR
· SISTEMA D’ACTIVACIÓ DE FULLA
· CORTINA LLUMINOSA DE SEGURETAT
· COMANDAMENT GIRATORI ELECTRÒNIC

40

EBA 7260 EBA 5560

Alta

seguretat

d’ús
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En bobina
PLASTIFICADORA

41

ROLAM 1120

Treballa

en calor 

i en fredROLAM 1650
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Característiques
· Coberta de seguretat - en obrir-la, els corrons es detenen 

automàticament. 
· Tres mides en una sola màquina: 25, 58 i 76 mm. 
· Desconnexió automàtica després de dues hores d'inactivitat.
· Pantalla LCD. 
· Parada d'emergència.
· Fulles laterals.
· Ventiladors de refrigeració. 
· Interruptor de pedal.



TALLADORES DE TARGETES

42

Talla 

i plega.

Tot 

en un.

DUPLO 618

DUPLO 616

Característiques
· Programari controlador de PC recentment millorat.
· Processa fins a 23 fulles per minut.
· Apilador de capacitat de 100 mm (3,9 ").
· Maneja substrats de fins a 400 g / m².
· Sistema d’alimentació per corretja de succió d’aire.
· Escàner automàtic de codis de barres i marques de 

registre.
· Preimpressió i acabat automatitzats amb EFI Fiery 

Print Servers.
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Automàtiques
LAMINADORES

43

SMART B3 MATIC

· Laminadora automàtica de màxim rendiment, la seva ràpida 
preparació permet treballar fins i tot en sèries curtes. Un sol operari.
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Introducció automàtica 
dels plecs mitjançant 
un capçal pneumàtic.

PRINTLAM CTIS

Lamina

sense 

parar



Automàtiques
LAMINADORES ATEMPERADES

44

EASYMOUNT 1400H

EASYMOUNT 1600H EASYMOUNT 1600H
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· Mida màxima de plastificat: 1.620 mm.
· Velocitat 5 Metres / minut (variable).
· Diàmetre del corró 130 mm.
· Laminat en fred.
· Temperatura de plastificació: 0-45è.
· Equip de sobretaula o amb taula (opcional).

•Altura de corrons regulable fins a 20 mm.
•Ajust manual de la pressió.
•Control de temperatura en el corró superior 

(opcional).
•Diàmetre de corró de 13 cm.
•Manera revers i pedal de mans lliures.

EASYMOUNT EM 1650DH

Velocitat 

de fins a 

5 metres/

minut!



Automàtica
PERFORADORA DE PAPERS

45

®· Amb la perforadora d’enquadernació automàtica DocuPunch  
MINI, pot produir una alta producció de fulles perfectament 
perforades a velocitats de fins a 10.800 fulles per hora, tot amb 
operació de mans lliures perquè els seus usuaris puguin 
simplement configurar el treball, col·locar una pila de paper i 
allunyi’s mentre la màquina fa la resta. Aquest punxó 
d’enquadernació de nivell industrial és ideal per a una gran 
varietat de mercats, ja que té una grandària petita que pot 
col·locar-se damunt de qualsevol taula de treball o col·locar-se en 
el suport opcional. Ja sigui una botiga d’impressió sota demanda, 
un departament de reproducció, una gran empresa, un centre de 

®
copiat o qualsevol altre usuari, la DocuPunch  MINI pot amortitzar-
se ràpidament amb l’eficiència i l’estalvi de mà d’obra que ofereix.

Velocitat 

de fins a 

10.800 fulles 

/ hora

comercial@techproset.es  |  www.techproset.com  |   93 685 97 00SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES RESPONSABLES

Perforadora automàtica 
amb pintes intercanviables

Característiques



Automàtic
UNITAT DE GRAPAT

46

· Màxima mesura del paper: 297 x 420 mm.
· Mínima mesura del paper: 210 x 297 mm.
· Màxim gruix: 20 fulles.
· Velocitat: 33 llibres/min.

Ideal per a

confeccionar

revistes
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Característiques



MAQUINÀRIA PER A OFICINES
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Automàtica
FOTOCOPIADORA

48

   Senzilles, segures i escalables, les impressores RICOH IM C6500 i IM 
C8000 són solucions productives i a llarg termini per a les teves 
necessitats empresarials que evolucionen ràpidament. Produeixen 
impressions en blanc i negre i en color impecables a la velocitat 
nominal de funcionament, la qual cosa et permetrà crear internament 
material d’impressió amb un acabat professional. I, gràcies al nostre 
intuïtiu Smart Operation Panell de 10,1 polzades que funciona amb 
les aplicacions més recents, no podrien ser més fàcils d’usar.
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•Les nostres impressores tot en un d’alt rendiment cobriran una 
   varietat de necessitats empresarials.
•Produeixen impactants impressions en blanc i negre i en color al 
   ritme de producció.
•Els treballadors mòbils poden interactuar sense problemes amb els 
   dispositius intel·ligents.
•Els documents en paper poden digitalitzar-se i carregar-se 
   ràpidament al núvol.
•Et permeten instal·lar noves funcions i aplicacions a mesura que 
   canvien els requisits empresarials.

Ideal per a

oficines!

Còpia
Imprimeix
Escaneja

Característiques



Solucions  tecnològiques

per  a  la  indústria.

Tel: 93 685 97 00  |  www.techproset.com  |  comercial@techproset.es

C/ Ramon de Trinxeria, 8 - Pol. Ind. “El Pla” 08980 Sant Feliu de Llobregat

B A R C E L O N A
Compromesos 

amb els ODS 2030


