
                   
 

NIEUWSBERICHT               P↗ 

 

Amica Systems introduceert nieuwe, revolutionaire inkt op Drupa 
 

 
 

Amica Systems nieuwe, revolutionaire inkt (op waterbasis) voor printen op een diverse variëteit aan substraten 

 

Amica Systems, ontwikkelaar en fabrikant van industriële inkjet oplossingen, introduceert op Drupa een geheel 

nieuwe inkt. Patrick Citroen, directeur van Amica Systems Europa: ‘Deze inkt op waterbasis hebben wij geheel 

in ons eigen inkt laboratorium ontwikkeld. Met deze nieuwe revolutionaire inkt kan op een diverse variëteit 

aan substraten worden geprint. Denk bijvoorbeeld aan: verschillende papiersoorten, zoals glossy en gecoat 

papier, folie, plastic, aluminium, farmaceutische producten en verpakkingen. Vooral voor etiketten met 

wasvoorschriften in kleding is deze inkt zeer geschikt. De tekst blijft – zelfs met deze water gedragen inkt – na 

een aantal wasbeurten nog steeds goed leesbaar. 

 

 
 

LR54 nieuwe roll-to-roll web printsysteem 

 

Patrick Citroen: ‘Naast onze nieuwe inkt product lijn introduceren wij verschillende nieuwe inkjet systemen 

zoals de LR54. Dit is een nieuw roll-to-roll web printsysteem waarmee in zowel CMYK of Zwart op bijvoorbeeld 

textieletiketten, zelfklevende etiketten, layards en vergelijkbare producten geprint kan worden. Op Drupa 

demonstreren wij deze nieuwe printer uiteraard met onze nieuwe inkten.  

  



Ook lanceren wij een uniek concept: onze nieuwe LPS 330 ‘all-in-one’ kleuren printoplossing. Het unieke aan 

deze nieuwe printer is dat er in Multi-pass mode en in Single-Pass mode geprint kan worden en hiermee de 

gewenste kwaliteit/snelheid verhouding per gewenste applicatie is in te stellen. Ook het aanbrengen van 3D 

effecten met UV vernis behoort tot de applicatie mogelijkheden. Dat is nog niet eerder bereikt met een 

dergelijke printoplossing. 

 

 
 

LPS 330 nieuwe ‘all-in-one’ kleuren printoplossing 

 

Amica Systems heeft op Drupa een eigen stand in hal 6, stand nummer A17 

 

Over Amica Systems 

 

Amica Systems heeft zich internationaal ontwikkeld als een toonaangevende speler in markten waar inkjet 

technologie wordt toegepast. Er werken bij Amica Systems wereldwijd ruim 400 mensen. Amica beschikt over 

eigen Research en Development en productiefaciliteiten in Beijing, China. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

California, USA en het verkoopkantoor voor Europa in Nederland. Daarnaast beschikt Amica Systems over 

verkoop en support faciliteiten in Taiwan en China. Meer informatie: www.amicasystems.com 
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