
F A L C O

ODKRYJ
NOWE MOŻLIWOŚCI
DEKORACJI CUKIERNICZYCH

Przedstawiamy Falco - ploter cukierniczy nowej generacji.
To innowacyjne rozwiązanie sprawdzi się idealnie do tworzenia dekoracji

ciastek, monoporcji i mniejszych tortów.

Sprawdź, jak Falco może zrewolucjonizować Twój biznes.

DRUKUJ NA
MASIE CUKROWEJ ŚMIETANIE POLEWIE LUSTRZANEJ KRUCHYM CIEŚCIE CZEKOLADZIE

CZYM CHCESZ!



Format zadruku: 500x200 mm
Grubość mediów: do 150 mm

Technologia druku: druk cyfrowy jadalnym atramentem
Ilość głowic: 1 x Epson Micro Piezo™

Kolory: Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Rozdzielczość: do 5760 x 1440 dpi

Zasilanie drukarki: 220-240V, do 200W
Złącza: USB

System operacyjny: Windows 10/8/7, MAC
Środowisko pracy: 21° -28°C, 35- 60%
Rozmiar zewnętrzny: 450mm x 500mm x 1050mm
Waga: 40kg
Gwarancja producenta: 12 miesięcy
Obsługa kopii
Automatyczne wykrywanie przedmiotu
Stabilny stół roboczy
Niezmywalna linijka

FOTOGRAFICZNA JAKOŚĆ DRUKU
Falco umożliwia druk w fotograficznej jakości nawet na
najtrudniejszych podłożach. Maszyna pozwala na uzyskanie
żywych, naturalnych kolorów i odwzorowania nawet
najmniejszych szczegółów na niezliczonej ilości podłoży
cukierniczych: polewie lustrzanej, czekoladzie, zamszu
spożywczym, kruchym cieście, czy izomalcie.

MAŁY ROZMIAR, DUŻE MOŻLIWOŚCI
Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie zmieści się w każdej

cukierni. Urządzenie jest idealne do druku zarówno na
drobnych produktach cukierniczych, jak i małych tortach.

Przygotowanie 40 makaroników z wydrukiem to zaledwie 5
minut! Falco ogranicza ilość czynności w całym procesie do

minimum: można raz ustalić ilość wydruku danej grafiki,
a następnie wystarczy ustawić produkty do zadruku na stole

lub matrycy i uruchomić maszynę jednym przyciskiem.

BEZBŁĘDNE PRECYZYJNE
POZYCJONOWANIE
Ploter cukierniczy jest wyposażonyw nowoczesny system
umożliwiający w pełni automatyczne wykrywanie
wysokości. Stół z niezmywalną linijką pozwala na dokładne
umieszczenie produktu wmiejscu zadruku. W przypadku
druku małych słodkości w dużych ilościach, takich jak
pralinki lub żelki, można wykorzystać matryce dodatkowo
przyśpieszające proces dekoracji.

KOMFORTOWY DRUK SERYJNY
Drukować na Falco nauczysz się w… 15 minut. Dzięki

przemyślanej konstrukcji i intuicyjnemu sterowaniu osoby
obsługujące ploter cukierniczy nie muszą być

profesjonalnym operatorami. W przypadku druku seryjnego,
urządzenie obsługuje się jednym przyciskiem.

Wykorzystanie specjalnych kartridży z cleanerem zapewnia
bezpieczny postój w okresach mniejszego ruchu
i jednostkowych zamówień. Dodatkowo system

niekapiących butelek gwarantuje nie tylko czystą, ale także
szybką i komfortową eksploatacje.
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