
PLGAMMA 
DG

Wewnątrz głowice drukujące firmy  
durst z technologią RockJET™ 

Technologia VariStructure™ 
firmy Durst

Rozmiary cząstek rzędu 45 μm i
wysoka lepkość

 

Szkliwa ceramiczne 
na bazie wodnej

Zróżnicowane nanoszenie 
do 1 kg/m2

REWOLUCYJNY SYSTEM 
 CYFROWEGO DRUKU STRUKTUR 
NA PŁYTKACH CERAMICZNYCH 



Rewolucyjne urządzenia z serii Gamma DG zostały 
 zaprojektowane do cyfrowego drukowania struktur w 
wysokiej rozdzielczości na płaskich płytkach przy  użyciu 
szkliw ceramicznych, z zachowaniem pełnej charakte-
rystyki i właściwości estetycznych, technicznych oraz 
 korzyści ekonomicznych związanych z tradycyjnymi szkli-
wami ceramicznymi.

> Pełna elastyczność projektowania. 

>  Opracowywanie całkowicie nowych, innowacyjnych i  
wyjątkowych kolekcji z nieograniczonymi strukturami  
w idealnej zgodności z projektem, co było niemożliwe 
przy użyciu dotychczasowych, tradycyjnych metod.

>  Bardzo widoczna wartość dodana do produktu finalnego 
w postaci nowych efektów wizualnych i dotykowych. 

>  Wyjątkowo naturalny i niesamowity 3-wymiarowy  
wygląd z zachowaniem znakomitych właściwości  
ceramiki w porównaniu z innymi alternatywnymi  
materiałami podłogowymi. 

>  Zwiększona automatyzacja produkcji zapewniająca  
konieczną elastyczność i wydajność dla przyszłościowej 
„produkcji na zamówienie” oraz optymalizacja stanów 
magazynowych. 

TECHNOLOGICZNE INNOWACJE 
Wizualne i dotykowe efekty uzyskiwane przy użyciu dru-
karek Gamma DG sprawiają, że finalny produkt wygląda 
wyjątkowo naturalnie i trudno go odróżnić od naturalnych 
materiałów, a przy tym mamy jeszcze następujące korzyści:
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NIEZWYKLE  
REALISTYCZNE WZORY  
KAMIENIA I MARMURU
Natychmiastowo zauważalna wartość dodana: wysoka roz-
dzielczość i stopniowana struktura drukowana na drukar-
ce Gamma DG firmy Durst (z wykorzystaniem technologii 
druku szkliwa „RockJET™” i „VariStructure™”).

Druk na płaskiej płytce ceramicznej w całkowitej zgodności 
z grafikami drukowanymi przy pomocy w pełni zsynchroni-
zowanej drukarki do dekorów Gamma XD w celu uzyskania 
niezwykle realistycznego, naturalnego wyglądu i wrażenia 
dotykowego.
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NATURALNE DREWNO  
Z WŁAŚCIWOŚCIAMI  
CERAMICZNYMI
Wierna reprodukcja struktur z efektem drewna w wyso-
kiej rozdzielczości, w całkowitej zgodności z projektami 
graficznymi.

Cyfrowy druk struktur z użyciem drukarek Gamma DG 
w idealnej zgodności z dekorami tworzy niesamowitą 
3-wymiarowy efekt głębi co sprawia, że rozróżnienie wizu-
alne i dotykowe od naturalnych produktów jest niezwykle 
trudne, podczas gdy zachowane są wszystkie znakomite 
właściwości charakterystyczne dla płytek ceramicznych.
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ZNACZNA DYWERSYFIKACJA 
 PRODUKTÓW 
Zróżnicowanie produktów poprzez używanie większej 
ilości kolorów/efektów nie doprowadzi do sukcesu, jeśli 
jest to oparte na istniejących technologiach i konkurencja 
może to bardzo szybko skopiować. Ponadto, skomplikuje 
to tylko cały proces, od opracowywania wzorów do samej 
produkcji, wygeneruje dodatkowe koszty bez uzyskania 
jasno widocznej i docenianej przez końcowych klientów 
wartości dodanej.

Znaczące i udane zróżnicowanie będzie możliwe wyłącznie 
poprzez prawdziwe innowacje technologiczne oferowane 
przez rewolucyjne rozwiązania w zakresie cyfrowego druku 
struktur z użyciem drukarek Gamma DG w  połączeniu z 
zsynchronizowaną drukarką do dekorów Gamma XD,  

co zapewnia kompletnie nowe możliwości projektowe 
niedostępne dla obecnych technologii. 

Wyjątkowa wierność reprodukcji nielimitowanej liczby 
struktur w wysokiej rozdzielczości oraz w całkowitej 
 zgodności z projektami graficznymi po raz pierwszy 
pozwala na produkowanie płytek z wyraźnie widoczną 
wartością dodaną, co znacznie wyróżni takie płytki na 
tle tych produkowanych z wykorzystaniem tradycyjnych 
technologii z bardzo ograniczonymi a tym samym powta-
rzalnymi strukturami, które poza tym nie były zgodne z 
projektowanym wzorem.

Efekty wizualne i dotykowe uzyskiwane przy użyciu drukarek Gamma DG sprawiają, że finalny produkt wygląda niezwykle naturalnie i ciężko jest 
go odróżnić od materiałów naturalnych.

Gamma DG oferuje bardzo wysoką rozdzielczość i jakość detali 
zapewniają pełną elastyczność wzorów/struktur dla płytek podłogo-
wych i ściennych od naturalnego kamienia, marmuru, drewna do 
różnych wzorów graficznych lub kombinacji wyżej wymienionych.

Jednoczesny druk różnych szkliw, matowych i z połyskiem, na  
tej samej płytce (wykonany na drukarce Gamma DG w wersji z  
2  dozownikami szkliwa)
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REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA 
 GŁOWIC DRUKUJĄCYCH ZAPROJEK-
TOWANA NA PRZYSZŁOŚĆ 
Głównym elementem tego rozwiązania jest firmowa i 
opatentowana przez Durst technologia głowicy drukującej 
RockJET™ opracowana i produkowana przez firmę Durst 
do druku cyfrowego szkliw ceramicznych o podobnej 
charakterystyce i właściwościach jak tradycyjne szkliwa. 
Rewolucyjna innowacja polega na tym, że RockJET™ jest 
pierwszą głowicą drukującą będącą w stanie nanosić szkli-
wa na płaskie powierzchnie z bardzo dużymi rozmiarami 
cząstek (>45 mikronów) przy wysokiej lepkości w celu wy-
tworzenia wyraźnie zarysowanych struktur ze znacznymi 
ilościami szkliw naniesionych w bardzo precyzyjny sposób. 
W połączeniu z technologią VariStructure™ umożliwiającą 
kontrolowane, zróżnicowane nanoszenie struktur z bardzo 
łagodnymi przejściami miedzy nimi, można uzyskać bar-
dzo realistyczny i naturalny wygląd powierzchni. 

GĘSTE NANOSZENIE PRZY STANDARDOWYCH  
PRĘDKOŚCIACH LINII PRODUKCYJNEJ
Dzięki technologii głowicy drukującej RockJET™, 
 drukarki Gamma DG mają możliwość nanoszenia szkliwa 
z wydajnością do 1 kg/m² na jedno szkliwo o wysokiej 

lekkości przy prędkości 20m/min., co jest dużo lepszym 
wynikiem w porównaniu do głowic drukujących dozują-
cych duże krople.

Rozmiar dyszy/kropli w obecnie używanych  
głowicach drukujących z dużymi kroplami 

Rozmiar dyszy/kropli w głowicach drukujących  
w technologii RockJET firmy Durst
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CYFROWE DRUKOWANIE STRUKTUR NA  
PŁASKICH PŁYTKACH POZWALA NA ZWIĘKSZENIE 
 ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI 
Dzięki technologii głowic drukujących RockJET™ firmy 
Durst można nanosić substancje płynne o dużo większej 
lepkości w celu stworzenia bardzo wyraźnych i ciekawych 

struktur, dzięki czemu można pracować z płaskimi formami 
i produkować nieograniczoną ilość zaprojektowanych cy-
frowo tekstur, uzyskując niezwykła elastyczność produkcji.

TECHNOLOGIA VARISTRUCTURE™

Technologia VariStructure™ firmy Durst pozwala na 
kontrolowanie nanoszenia w bardzo precyzyjny i powta-
rzalny sposób, zapewniając niezwykle naturalny wygląd 
produktów.
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GAMMA DG

Mechanizm Drukowania Szkliwa
Z głowicami drukującymi RockJET™  

(Szkliwa wodne > 45 mikronów)

Kontrola i filtrowanie 
szkliwa

Zapewniające niezawodną pracę 

Szybkie ładowanie/ 
wymiana szkliwa

Procedury użytkownika dot. opróżniania i 
napełniania szkliwa

Naprowadzanie i  
centrowanie płytek
Zapewniające druk w idealnej 

zgodności ze wzorem

Główny zewnętrzny 
zbiornik szkliwa 

Zapewniający szybkie i łatwe  
działanie
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Czyszczenie taśmy 

Ciągłe, automatyczne czyszczenie  
taśmy wodą 

Dwudzielne Drzwi
Zapewniające łatwy dostęp do prac  

serwisowych i konserwacji 
Interfejs Użytkownika 

Oprogramowanie Durst na stacji roboczej  
64Bit, LINUX, zapewniającej szybkie  

przetwarzanie danych 

Automatyczne czyszczenie 
głowic drukujących 

Zsynchronizowane z drukarką Gamma XD

Wieża Kontrolna 
Elektronika/Zasilanie
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W PEŁNI CYFROWA PRODUKCJA PŁYTEK 
Całkowita cyfryzacja linii szkliwienia była od dawna 
na liście życzeń wielu producentów płytek- chodzi o to, 
by cały proces produkcji stał się bardziej elastyczny i 
efektywny pod względem kosztów. Z jednej strony mamy 
optymalizację i zmniejszenie partii, co wspomaga proces 

sprzedaży i magazynowania, z gwarancją powtarzalności 
produkcji, a z drugiej strony nowe możliwości w zakresie 
rozwijania innowacyjnych produktów w sektorze płytek z 
nielimitowaną liczbą struktur idealnie odwzorowujących 
zaprojektowane wzory imitujące naturę.

AUTOMATYZACJA CYKLU PRODUKCJI 
Urządzenia z serii Gamma firmy Durst oferują najbardziej 
elastyczny i efektywny sposób pracy oferując inne rozwią-
zanie w zakresie cyklu produkcji tak, by dopasować się do 
różnych potrzeb klientów.

Przy wykorzystaniu opcjonalnego HotFolder’u, wszystkie 
projekty mogą być przygotowywane centralnie i automa-
tycznie wysyłane do kolejki do drukowania każdej drukarki 
gotowej do druku.

>  W pełni zautomatyzowane tworzenie projektów w 
oparciu o wstępne ustawienia robocze 

>  Szybkie i bezpieczne działanie

GAMMA VISION

PRESS

DRIER

GAMMA VISION

GAMMA DG
True digital ceramics glazing 
and structure printing with  

RockJet™ technology (up to 1 kg/m2)

CENTRALNE LABORATORIUM PROJEKTOWE 
Przygotowywanie plików i retusz

POWSZECHNY SIECIOWY 
HOTFOLDER

GAMMA  
HOTFOLDER

GAMMA  
HOTFOLDER

GAMMA  
HOTFOLDER

GAMMA DG
Cyfrowa drukarka do 

szkliwa/struktur 

GAMMA
Drukarka do  
dekoracji z  
kolorowymi  

atramentami 

GAMMA DG
Cyfrowa drukarka  

do szkliwa ze  
szkliwami do  

wykończeń  

DIGITAL GLAZE synchronized

Barcode/QR code 
printer

Flat tiles entering Tiles with digitally printed structure
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STANDARD PRZEMYSŁOWY INDUSTRY 4.0
Opcjonalna funkcja zapewniająca dwukierunkową łączno-
ść z wymianą danych w czasie rzeczywistym poprzez 
standardową bazę danych SQL oraz efektywną kontrolę 

GAMMA VISION

GAMMA DG
True digital ceramics finishing/

material printing with  
RockJet™ technology (up to 1 kg/m2)

GAMMA XD
Digital decoration and 

effects printing

Cyfrowy druk nieograniczonych struktur z użyciem 
drukarki Gamma DG w pełnej synchronizacji z drukarką 
cyfrową (Gamma XD) zapewnia w pełni cyfrowy proces 
produkcji płytek bez konieczności wymiany czy regulacji 
części mechanicznych przy zmianach produktów, nieza-
leżnie od rozmiaru partii.

Urządzenie Gamma DG gwarantuje idealną synchroni-
zację z drukarkami do dekorów Gamma XD na poziomie 
przetwarzania plików cyfrowych i wzorów, co jest ważne 
przy maksymalizacji korzyści wynikających z cyfrowego 
druku szkliwa/struktur w zakresie dopasowania różno-
rodnych tekstur i wzorów.

DIGITAL DECORATION DIGITAL FINISHING

Barcode/QR code 
reader

Barcode/QR code 
reader

DURST GAMMA 
PRINTERS

SQL
Data
Base

Real time printer &  
job data transmission

SCADA
Factory supervision 

system

produkcji z użyciem wszystkich głównych, centralnych 
zakładowych systemów nadzoru i zarządzania.

synchronized

Tiles with matching digital decoration

11DURST | GAMMA DG



TEST I DRUK WIELOKROTNYCH 
STRUKTUR NA TEJ SAMEJ PŁYTCE
Cyfrowy druk struktur przy użyciu drukarek Gamma DG 
przynosi także istotne korzyści w fazie opracowywania i 
industrializacji nowych produktów.

Możliwe jest teraz przetestowanie różnych struktur 
na jednej płytce bez dodatkowych kosztów (produkcja 
 r óżnych mechanicznych form), także bez przezbrajania w 
przypadku koniecznych modyfikacji.
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PRACA NA LINII POJEDYNCZEJ LUB 
PODWÓJNEJ
W zależności od rozmiarów płytek i wymagań co do pręd-
kości linii produkcyjnej, drukarka Gamma DG może albo 
pracować jako pojedyncza linia (konfiguracja standardowa) 

albo opcjonalnie jako podwójna linia produkcyjna z dwoma 
całkowicie niezależnymi kolejkami do drukowania.

Specjalny system naprowadzania płytek z dwoma indywi-
dualnie regulowanymi prowadnicami i możliwością szybkiej 
zmiany z linii pojedynczej na podwójną i vice versa. Każdy 
układ prowadzenia płytek może być indywidualnie regulo-
wany do pożądanej pozycji a dwie wewnętrzne prowadnice 
płytek mogą zostać szybko przesunięte i przełączone do 
pracy w trybie pojedynczej linii produkcyjnej bądź do wyko-
nania testu z płytkami o większych wymiarach.

PRACA Z POJEDYNCZĄ LINIĄ DO PRODUKCJI WIĘKSZYCH  
PŁYTEK Z/LUB Z PRĘDKOŚCIAMI LINII DO 20M/MIN.

Ta opcja pozwala na drukowanie albo tych samych projek-
tów/wzorów na obydwu liniach przy produkcji mniejszych 
płytek, z prędkościami linii powyżej 20m/min. albo też do 
drukowania całkowicie innych projektów/wzorów na płyt-
kach o innych wymiarach (szerokość i długość) na każdej 

DURST GAMMA DG 
Digital structure printer

Line Belt Speed:  
20 m/min

Printer Belt Speed:  
20 m/min

Line Belt Speed:  
40 m/min

Printer Belt Speed:  
20 m/min

DURST GAMMA DG 
Digital structure printer

linii, co jest równoznaczne z tym, jakbyśmy mieli 2 drukarki 
w jednej. Każda linia ma swój własny czujnik do detekcji 
przechodzenia danej płytki i rozpoczynania dekorowania 
dokładnie we właściwym czasie i miejscu, tak jak ma to 
miejsce w przypadku druku na pojedynczej linii.

OPCJONALNA PRACA Z PODWÓJNĄ LINIĄ PRODUKCYJNĄ DLA  
MNIEJSZYCH PŁYTEK PRZY PRĘDKOŚCI LINII > 20M/MIN.
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ZRÓWNOWAŻONA  
I OSZCZĘDNA TECHNOLOGIA

 > Produkcja na zamówienie = optymalne użycie zasobów
 > Wodne szkliwa = niskie emisje 
 > Znacznie zmniejszone odpady szkliwa 
 > Zmniejszony pobór wody do czyszczenia 
 > Ekonomiczne krótkie serie 
 > Brak form drukarskich 
 > Krótki czas od stworzenia wzoru do produktu gotowego 
 > Minimalne przestoje/zoptymalizowane zużycie energii

14 DURST | GAMMA DG



DANE TECHNICZNE

Wymiary Drukarek 
Gamma 101DG: 6390 mm x 2300 mm (długość x szerokość) 
Gamma 141DG: 6390 mm x 2431 mm (długość x szerokość) 

Wymagania odnośnie miejsca, Wymiary obudowy 
Gamma 101DG: Min. 8400 x 5300 mm (długość x szerokość)
Gamma 141DG: Min. 8400 x 5430 mm (długość x szerokość)

Waga Drukarki 
Gamma 101DG: Około. 5500 kg/12125 lb
Gamma 141DG: Około. 7000 kg/15435 lb

Zasilanie 
230/400 V AC 3-fazy + N (+/-10 %), 50/60 cyklów, 
Gamma 101DG: 40 KVA (55A)
Gamma 141DG: 45 KVA (65A)

Konfiguracja 
Drukarka może być fabrycznie skonfigurowana do pracy lewo- lub 
prawostronnej 

Instalacja 
Gamma DG może być zainstalowana z obudową lub bez 

Podłączenie wodne 
Filtrowana i zmiękczona woda użytkowa do czyszczenia głowic 
 drukujących i obwodu szkliwienia Złącze ¾ cala (DN20), 80 l/min. 

Podłączenie sprężonego powietrza 
Filtrowane, bezolejowe sprężone powietrze do czyszczenia głowic 
 drukujących i obwodu szkliwienia Złącze/wlot: ½ cala (DN15),  
900 l/min, ciśnienie powietrza 6.5 bara

Połączenie sieciowe n
Do przesyłania plików, komunikacji między zsynchronizowanymi 
 drukarkami i urządzeniami oraz do funkcji standardu Industry 4.0 

Oprogramowanie
Firmowe, opatentowane oprogramowanie Durst Gamma, 64 Bity, 
oparte na platformie LINUX z narzędziami do kompleksowego i 
 szybkiego przygotowywania projektów oraz monitoringu

Technologia druku 
Firmowa, opatentowana przez firmę Durst technologia głowicy 
 drukującej RockJET™

Dopływ szkliwa i czyszczenie 
Zewnętrzny główny zbiornik szkliwa oraz wewnętrzny obwód szkliwa 
z ciągłą Recyrkulacją i ogrzewaniem do pracy w trybie ciągłym. 
 Szybkie nadzorowane przez użytkownika opróżnianie obwodu szkliwa, 
czyszczenie i ponowne napełnianie. Wymiana rodzaju szkliwa zajmuje 
około 1 godzinę

Rodzaj szkliwa 
Wodne szkliwo z bardzo niską zawartością składników organicznych i 
rozmiarem cząstek 45µm. System otwarty – Współpraca ze wszystkimi 
wiodącymi producentami szkliwa

Nanoszenie szkliwa 
Do 1 kg/m2

Prędkość taśmy produkcyjnej 
Do 20 m/min w zależności od rozdzielczości 

Szerokość płytek (niewypalonych)
Gamma 101DG: Od 100 do 1000 mm w zależności od konfiguracji drukarki 
Gamma 141DG: Od 100 do 1400 mm w zależności od konfiguracji drukarki 

Grubość płytek (niewypalonych)
6 do 35 mm

Temperatura płytek
Maks. 75 do 80°C

Zakres temperatury otoczenia 
+5 °C do +40 °C (+41 °F do 104 °F)

Względna wilgotność 
25 do 80 % bez kondensacji 

Normy bezpieczeństwa 
Zgodność z aktualnie obowiązującymi wytycznymi. Zamknięty układ 
ze zintegrowanym systemem pochłaniania aerozoli wymaganym dla 
bezpieczeństwa operatora. 

Gamma 101DG

Szerokość 
drukowania 

Liczba głowic 
drukujących 

292 mm 8 (2 x 4)

438 mm 12 (3 x 4)

584 mm 16 (4 x 4)

731 mm 20 (5 x 4)

877 mm 24 (6 x 4)

1000 mm 28 (7 x 4)

Gamma 141DG

Szerokość 
drukowania 

Liczba głowic 
drukujących 

292 mm 8 (2 x 4)

438 mm 12 (3 x 4)

584 mm 16 (4 x 4)

731 mm 20 (5 x 4)

877 mm 24 (6 x 4)

1000 mm 28 (7 x 4)

1170 mm 32 (8 x 4)

1310 mm 36 (9 x 4)

1400 mm 40 (10 x 4)
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The latest technical developments are constantly  
being incorporated into Durst products.
Descriptions, illustrations and specifications  
are therefore subject to change without notice.  
Images and graphic representations are protected  
by copyright.

Durst® is a Registered Trade Mark
Copyright Durst Phototechnik AG
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Durst Group AG
Headquarters

Julius-Durst-Str. 4
39042 Brixen, Italy
P +39 0472 810111
info@durst-group.com
durst-group.com

Załącznik

Interfejs  
użytkownika 

Główny Zbiornik/ 
Mastello

Drukarka Durst Gamma DG
Wersja lewostronna 

6384 mm

Wieża Kontrolna 

min. 8400 mm

min. 1000 mm
ideale >1500 mm
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