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info

het woord ‚solution’.

Op onze nieuwe website vindt u meer en meer informatie over de technieken om textiel te personaliseren.





DTF-printers



DTF-printers

Ontdek de revolutionaire techniek om textieltransfers te maken.  

Met trots stellen wij onze DTF-line voor.

De werking is eenvoudig.

Het ontwerp wordt in de ripso�ware geladen. 
In deze so�ware wordt bepaald  of er op wit, gekleurd of zwart tex�el wordt geprint.  
Tevens worden het aantal prints, de printresolu�e, de groo�e en de schikking van 
de ontwerpen bepaald in  deze so�ware..

De ontwerpen worden via een usb-kabel doorgestuurd naar de printer.  

Deze drukt de ontwerpen op het medium, de film.  
Het bedrukte medium gaat daarna door de ‚duster’.

Deze voorziet de print van granulaatpoeder en droogt het medium.
Na drogen wordt het medium automa�sch opgerold en de transfers zijn klaar om
op het tex�el geperst te worden.

Het resultaat is een tex�eldruk met

                        - uitstekende wasbestendigheid

                        - aangename toucher

                        - mooie en heldere kleuren

                        - perfecte kleurpassing

DTF - printers



De europese oplossing voor het digitaal maken van transfers :  

In ons gamma hebben wij 2 DTF-systemen : 

                                         * de S-TEC 300 DTF line 
                                            
en 

                                         * de S-TEC 600 DTF line

De S-TEC 300 DTF line print zowel op rollen media van 30cm breed als op
 

A-3vellen.   

Bij het bedrukken van A3-vellen is de opstar�jd nog korter dan bij het drukken op 

rollen.  Dé ideale oplossing voor kleine runs.

Grotere oplages worden con�nu gedrukt op rol.

De S-TEC 600 DTF line print op film van 60cm breed.

Deze printer drukt nog goedkoper en een stuk sneller dan de S-TEC300 DTF Line.



Digitaal Screen Makers





DTF-printersBorduurmachines







Deze borduurmachine maakt gebruik van
de KT-besturingseendheid.

De servomotoren zorgen voor een grote 
nauwkeuringheid, zelfs bij hoge snelheden.

De opbouw van de machine met haar 
‚open frame design’ resulteert in een 
ongekende ruimte voor het opspannen 
van werkstukken.

Het ‚Ex Advantage Cap System’ zit 
standaard bij de machine en laat toe
petten te borduren met een snelheid tot 
1000 rpm.
.
De gebogen armstructuur, 
het draadklemsysteem en de gekende 
afwerkingsgraad van Barudan-
borduurmachines zorgen voor een perfect 
borduurresultaat.

Deze machine kenmerkt zich door :
 -makkelijk onderhoud
 -makkelijk te bereiken smeerpunten
 -bewegingsruimte
 -laag geluidsniveau
 -zeer smalle borduurarm
 -netwerkverbinding
 -aansluiting voor barcodescanner
 -pettenframes worden altijd bijgeleverd



CBIII

Via de barcodescanner haalt u zo 
snel en eenvoudig logo’s via uw 
netwerk in de borduurmachine(s).

Deze machine wordt altijd 
geleverd met enkele frames en een 
pettensysteem.



Deze machine is heel makkelijk aan te 
sluiten op uw netwerk.

Via de barcodescanner haalt u zo snel en eenvoudig logo’s via uw netwerk in de 
borduurmachine(s).

Deze machine wordt altijd geleverd met enkele frames en een pettensysteem.

Alle Barudan-borduurmachines beschikken over een laser-traceerprojectie.









Lettering

Decorating

Designing







Printers en plotters
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De grootformaatsnijplotters uit de CAMM-1 GR2-serie zijn gebouwd om naadloos in uw print & snij-
workflow te passen.

De GR2-snijplotters leveren een onberispelijk resultaat.
De geavanceerde software biedt u een gemakkelijke manier om met print-only technologie samen te 
werken.

De gebruiksvriendelijkheid zorgt voor een onmiddellijke en efficiëntere productie.

Dit toestel kan gebruikt worden voor het maken van voertuiggraphics, bewegwijzering, textieltransfers, 
contour gesneden etiketten, raam-, muur- & vloerdecoratie en nog zovele zaken meer





De nieuwste toevoeging aan het TrueVIS-assortiment levert perfecte prestaties voor sign- en 
graphics-toepassingen.

Met de nieuwe Tru VIS VF2-640 geniet u van de schitterende combinatie van super levendige 

e
TR2-inkten inclusief het nieuwe Groen én Oranje, en de True Rich Colour preset die de prestaties 
van de inkten en uw printer vergroot. Zo geniet u van een ongeëvenaard kleurengamma en 
produceert u kleuren die tegelijkertijd levendig en natuurlijk ogen.

De voordelen van de VF2-640:

Printen op media tot 1.625 mm breed met combinaties van maximaal 8 kleuren (inclusief TR2 
Groen, Oranje en Wit)
Printresolutie tot 1.200 dpi
Bekroonde technologie en gecertificeerde inkten
Met standaard RIP-oplossing en een optioneel verkrijgbaar afrolsysteem.

Roland TR2 500cc
8 kleuren  zoals cyaan, geel, zwart, magenta, l cyaan, l 
magenta , lzwart, wit, oranje, groen
1200 dpi



De SOLJET EJ-640 eco-solventprinter van Roland bezorgt uw bedrijf de productiviteit en 
winstgevendheid die de modellen van onze concurrenten gewoonweg niet kunnen bieden. Dankzij 
de aanzienlijke besparingen op uw gebruikskosten gaan uw marges de hoogte in en neemt uw 
omzet toe. De EJ-640 staat bekend om zijn buitengewone prestaties en sleepte in 2016 de prijs 
voor ‘Best wide format roll to roll printer up to 170 cm’ van European Digital Press (EDP) in de 
wacht.

1.625 mm (64"") eco-solvent printer
Perfect voor de productie van hoge volumes met lage werkingskosten
Inktopties: CMYK(x2) of CMYKLcLmLk
Gangbare toepassingen: banners, posters, muurstickers, autostickers

Roland TR2 500cc
4 kleuren  zoals cyaan, geel, zwart, magenta, l cyaan, 
l magenta 
1440 dpi





Maak kennis met de TrueVIS SG2-serie: een echte partner voor uw bedrijf. Of u nog maar net 
begonnen bent of uw bedrijf naar een hoger niveau wilt tillen, de SG2-printers/snijplotters leveren 
de vertrouwde kwaliteit van het bekroonde TrueVIS-merk, met een gestroomlijnde workflow en de 
supersnelle doorloopsnelheid die u nodig heeft om prints dezelfde dag nog te kunnen afwerken en 
leveren. TR2-inkten produceren verbluffende, levendige kleuren voor een groot aantal 
toepassingen - van signalisatie, etiketten en heat transfers tot voertuigwraps en nog veel meer.

De SG2-serie is verkrijgbaar in 3 formaten en combineert indrukwekkende prestaties met een 
ongelooflijke prijs/kwaliteitsverhouding en is gecertificeerd door de toonaangevende 
mediafabrikanten in de sector. Laat uw klanten zien wat u met TrueVIS SG2 kunt doen.
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Model          SG2-640       SG2-540     SG2-300
Media Breedte   315 tot 1625 mm  275 tot 1371 mm  182 tot 762 mm 

Printmethode      Piëzo-ink-jet methode

Dikte Max. 1,0 mm (39 mil) met schutblad, voor het printen 
 Max. 0.4 mm (16 mil) met schutblad en  0,22 mm (9 mil) zonder schutblad voor het snijden

Diameter kern (1) 76.2 mm (3 in.) of 50.8 mm (2 in.)

Kleuren Vier kleuren (Cyaan, Magenta, Geel en Zwart)

Printresolutie (dpi) Max. 1200 dpi

Snijsnelheid  10 tot 300 mm/s (0,4 tot 11,8 inch/s)

Meskracht (3) 30 tot 500  gf



ECHTE UITMUNTENDHEID 
ontworpen om verwachtingen te overtreffen

Met meer dan 40 spannende verbeteringen vergeleken met de vorige bekroonde VG-serie zijn 
TrueVIS VG2-printers/snijplotters ontworpen om te voldoen aan de kwaliteits- en 
productievereisten van de meest veeleisende moderne printprofessional, met prints die in slechts 
6 uur* kunnen worden afgewerkt. Met nieuwe TR2-inkt met oranje en nieuwe kleurmanagement 
presets voor superieure kleurreproductie, biedt de VG2 toonaangevende print- en 
snijnauwkeurigheid met slimme nieuwe geautomatiseerde aandrukrollen. Bovendien zijn de prints 
gecertificeerd voor kwaliteit en betrouwbaarheid door 3MTM en AveryTM.
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Model          VG2-640       VG2-540  
Media Breedte   315 tot 1625 mm  275 tot 1371 mm  

Printmethode      Piëzo-ink-jet methode

Dikte Max. 1,0 mm (39 mil) met schutblad, voor het printen 
 Max. 0.4 mm (16 mil) met schutblad en  0,22 mm (9 mil) zonder schutblad voor het snijden

Diameter kern (1) 76.2 mm (3 in.) of 50.8 mm (2 in.)

Kleuren  Acht kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart, licht cyaan, licht magenta, licht   
   zwart en wit) 
   Acht kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart, licht cyaan, licht magenta, licht 
   zwart en oranje)

Printresolutie (dpi) Max. 1200 dpi









Roland LEC2-330 en LEC2-640

Ontwikkeld door perfectionisten voor perfectionisten
De VersaUV LEC2-330/640 biedt een ongeëvenaarde UV-printkwaliteit, nauwkeurige 
kleurweergave, geïntegreerd precisie snijden en uitgebreide mediacompatibiliteit.

Maak realistische verpakkingsmock-ups, premium labels, prachtige borden, fantastische POS-
displays, speciale graphics en nog veel meer.

• Prints van premiumkwaliteit: nieuwe ECO-UV EUV5-inkten, de nieuwste printkop en krachtige 
LED-lampen werken samen om de printkwaliteit tot in het kleinste detail te optimaliseren

• A lles-in-één-oplossing: Printen, snijden, stansen, perforeren, vernissen en reliëf aanbrengen met 
behulp van één enkele machine, on-demand

• Tijdbesparend: Lever een snelle doorlooptijd, met prints die direct klaar zijn voor afwerking en 
installatie.
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Model          LEC2-330    LEC2-640  
Media Breedte        180 tot 762mm   210 tot 1625 mm  

Printmethode      Piëzo-ink-jet methode

Dikte Max. 1,0 mm (39 mil) met schutblad, voor het printen 
 Max. 0.4 mm (16 mil) met schutblad en  0,22 mm (9 mil) zonder schutblad voor het snijden

Diameter kern (1) 76.2 mm (3 in.) of 50.8 mm (2 in.)

Inkt    ECO-UV (EUV5) 220 ml cassette (Wit)
    ECO-UV (EUV5) 500 ml cassette (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Gloss     
    en Primer)

Kleuren  Zes kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Wit x 2, en Gloss) en Primer
   Zes kleuren (Cyaan, Magenta, Geel, Zwart, Wit x 2, en Gloss x 2)
   Vier kleuren (Cyaan x 2, Magenta x 2, Geel x 2, en Zwart x 2)



Epson Surecolor SC-F500

Dit is onze eerste 24-inch dye-sublimatieprinter. 
Deze is ontwikkeld om marketingbureaus, fotolabs, kledingfabrikanten en copyshops te helpen hun 
klanten meer keuze te bieden door middel van flexibele en hoogwaardige afdrukken.

Of het nu gaat om de productie van bedrukte telefoonhoesjes, mokken, muismatten, t-shirts of 
kussens, de SC-F500 biedt kleine bedrijven snelle doorlooptijden, betrouwbaarheid en lage totale 
eigendomskosten (TCO). Bovendien hebt u geen specialistische kennis nodig voor installatie, gebruik 
of onderhoud. Deze kleurensublimatieprinter is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, 
productiviteit en efficiëntie, zodat bedrijven snel en flexibel kunnen reageren op de behoeften van de 
klant.

Dankzij onze oplossing voor het navullen van inkt (flessen van 140 ml) kunt u eenvoudig, zonder 
specialistische kennis inkt navullen. Deze innovatieve inktflessen kunnen zelfs worden gebruikt
tijdens het afdrukken, wat zorgt voor aanzienlijk minder downtime.

Epson-technologieën zijn zeer gemakkelijk en intuïtief te gebruiken. Het 4,3-inch touchscreen zorgt 
ervoor dat informatie eenvoudig te bekijken is en kan zelfs worden bediend
met handschoenen aan. De SC-F500 is bovendien voorzien van WiFi-connectiviteit en een functie 
voor het automatisch wisselen van media, zodat u geen specialistische kennis nodig hebt om de 
printer te gebruiken en te onderhouden.

Belangrijkste kenmerken

Navulbaar inktsysteem: 1
40 ml inktflessen kunnen zelfs tijdens het afdrukken worden gebruikt

Stofbestendig design: 
Verhindert misdrukken vanwege verstoppingen in de spuitkop of tijdrovende reinigingscycli

Automatische mediawisseling: 
Schakel probleemloos over tussen losse vellen en papierrol

Wi-Fi-connectiviteit: Voor gebruiksgemak - dit is een primeur voor de kleurensublimatiereeks van 
Epson



Epson Surecolor SC-F6300







Brother GTXpro









985 * 1485 * 490 mm³
83 kg

TFP 10-kanaals inkjet printkop



Voorbehandelingsmachine



Droogsystemen 





























Graveermachines





Formaat

500 mm x 25 m

Technische info

Geschikt katoen, polyester en 
katoen/polyester.
Liner: Pet-film, licht klevend
mesdruk 80-90 gr

Appliceren

          140 C

          medium

          5 seconden

          warm/koud

Instruc�es

Wasbaar tot
Gebruik enkel wasmiddel voor 
gekleurde tex�el.
Binnenste buiten wassen wordt 
aangeraden.

Wasdroger

Strijken

Produc�nforma�e

Onze nieuwste polyurethaan film 
is voorzien van een speciale 
hotmelt die het mogelijk maakt 
kort te transfereren op een lage 
temperatuur. Hierdoor is de kans 
op doorbloeden minimaal.
Geschikt voor lichte en donkere 
tex�ekl
De backing is licht klevend 
waardoor het weeden van kleine 
details geen probleem is.
De max is elas�sch en hee� een 
zachte touch. 

Toepassing: Sportkleding, 
werkkleding, promo�ekleding  

60°C 80-90 mat licht
klevend

warm of
koud

60
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WHITE

VEGAS GOLD

GOLDEN YELLOW

PASTEL ORANGE

VIVID RED

SWEET PINK

PLUM

PASTEL BLUE

MID GREY

SKY

KHAKI

VIVID BLUE

ANTHRACITE

ROYAL

BROWN

PURPLE LILAC PACIFIC BLUE

FUCHSIA BURGUNDYPINK

RED RASPBERRY PASTEL PINK

CARAMEL ORANGE TANGARINE

SUN YELLOW MUSTARD APRICOT

LIGHT GOLD YELLOW GOLDEN YELLOW

SAND TEAL

NAVY

PASTEL GREEN

LIGHT GREEN

APPLE GREEN

DARK GREEN

FOREST GREEN

GREY

ZWART

BEIGE PASTEL YELLOW

Formaat

500 mm x 20 m

Technische info

Geschikt voor katoen, polyeaster 
en katoen/polyester.
Liner: Pet-film, niet klevend
mesdruk: 80-90 gr

Appliceren

          150 C

          medium

          10 seconden

          koud

Instruc�es

Wasbaar tot
Gebruik enkel wasmiddel voor 
gekleurde tex�el.
Binnenste buiten wassen wordt 
aangeraden.

Wasdroger

Strijken

Produc�nforma�e

Polyurethaan film geschikt voor 
lichte en donkere tex�ekl.
De backing is niet klevend 
waardoor met name het weeden 
van grote oppervlaktes makkelijk 
is. (rugnummers bv)
Voor kleine details is de Superflex 
minder geschikt.
Superflex is elas�sch en hee� een 
zachte touch. 

Toepassing: Sportkleding, 
werkkleding, promo�ekleding  

niet
klevend
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APPLICATIE TAPE PBL-30

TOOLS



Formaat

500 mm x 25 m

Technische info

Geschikt voor Eco-Solvent, Solvent 
en Latexprinters.
Liner: Pet-film, licht klevend

Appliceren

          140 C

          medium

          15 seconden

          warm/koud

Instruc�es

Wasbaar tot
Gebruik enkel wasmiddel voor 
gekleurde tex�el.
Binnenste buiten wassen wordt 
aangeraden.

Wasdroger

Strijken

Produc�nforma�e

Bedrukbare polyurethaan film 
voorzien van een speciale hotmelt 
die het mogelijk maakt kort te 
transfereren op een lage 
temperatuur. Hierdoor is de kans 
op doorbloeden minimaal.
Geschikt voor lichte en donkere 
tex�ekl
De backing is licht klevend 
waardoor het weeden van kleine 
details geen probleem is.
De max is elas�sch en hee� een 
zachte touch. Dankzij de speciale 
topcoa�ng zijn de transfers zeer 
goed wasbaar.

Toepassing: Sportkleding, 
werkkleding, promo�ekleding  

Formaat

500 mm x 25 m

Technische info

Geschikt voor Eco-Solvent, Solvent 
en Latexprinters.
Liner: Pet-film, niet klevend

Appliceren

          165 C

          medium

          12 seconden

          warm/koud

Instruc�es

Wasbaar tot
Gebruik enkel wasmiddel voor 
gekleurde tex�el.
Binnenste buiten wassen wordt 
aangeraden.

Wasdroger

Strijken

Produc�nforma�e

Bedrukbare polyurethaan film 
geschikt voor lichte en donkere 
tex�el
De backing is niet klevend 
waardoor het weeden van grote 
oppervlakken makkelijk is. Bij 
kleine details wordt back weeding 
aangeradens.
De Xtreme Dark is elas�sch en 
hee� een zachte touch. Dankzij de 
speciale topcoa�ng zijn de 
transfers extreem goed wasbaar.

Toepassing: Sportkleding, 
werkkleding, promo�ekleding  

60°C 80-90 mat licht
klevend

warm of
koud

80°C 60-70 mat niet
klevend

warm of
koud

XTREME MAX PBL-30

XTREME DARK PBL-10

60

80



Formaat

500 mm x 25 m

Technische info

Geschikt voor Eco-Solvent, Solvent 
en Latexprinters.
Liner: Pet-film, niet klevend

Appliceren

          160 C

          medium

          15 seconden

          koud!

Instruc�es

Wasbaar tot
Gebruik enkel wasmiddel voor 
gekleurde tex�el.
Binnenste buiten wassen wordt 
aangeraden.

Wasdroger

Strijken

Formaat

500 mm x 25 m

Technische info

Geschikt voor Eco-Solvent, Solvent 
en Latexprinters.
Liner: Pet-film, licht klevend

Appliceren

          140 C

          medium

          5 seconden

          warm

Instruc�es

Wasbaar tot
Gebruik enkel wasmiddel voor 
gekleurde tex�el.
Binnenste buiten wassen wordt 
aangeraden.

Wasdroger

Strijken

Produc�nforma�e

Bedrukbare polyurethaan film 
geschikt voor uitsluitend lichte 
tex�el!
De Xtreme Light  is elas�sch, hee� 
een zeer zachte touch en is 
uitstekend wasbaar. 
Gebruik van applica�etape is niet 
nodig! 

Toepassing: Sportkleding, 
werkkleding, promo�ekleding  

Produc�nforma�e

Bedrukbare polyurethaan film 
geschikt voor lichte en gekleurde 
tex�el!
De Xtreme Dark hee� een speciale 
hotmelt die het mogelijk maakt 
om kort te transfereren op een 
lage temperatuur. Daarnaast hee� 
de Xtreme Block een extra 
blocklaag die op�male 
bescherming tegen doorbloeden 
biedt.
De Xtreme Block is minder 
geschikt voor fijne details.  

Toepassing: Sportkleding, 
werkkleding, promo�ekleding  

60°C 60-70 mat niet
klevend koud!

40°C   120 mat klevend warm

XTREME LIGHT PBL-20

XTREME BLOCK PBL-50

60

40



en



Liratex Waregem

Groenbek 21
8790 Waregem

België

0032 56 60 34 17

Liratex Epe

Hammerstraat 48/5
8161 PH Epe

 Nederland

0031 85 130 41 79

info@liratex.com
www.liratex.com


