
land art becomes brand art

land art
becomes
brand art
Van ongekende kwaliteit, met 
een ongelofelijke snelheid en 
zeer kostenefficiënt.

www.pixelrunner.com



Linz AG – Bubbledays 2017

land art 
becomes 
brand art

De eerste outdoor printrobot ter wereld



bedrukt grasveld

Pregarten, 9/2016 – 25 x 15 m (375 m2)

Totally
innovative

Geautomatiseerd. Snel. Zelfrijdend.
De Pixelrunner print. In elk formaat.  
In alle kleuren. Briljant en milieuvriendelijk.

De Pixelrunner verandert elk oppervlak in een reclamemedium. 
Of het een logo of foto betreft, voor het publiek of voor de camera:

Wij openen NIEUWE PERSPECTIEVEN 
én een nieuwe dimensie voor buitenreclame.

Wanneer traditionele reclame 
niet voldoende is.



Bischofshofen, 01/2019 – 9 x 9 m (81 m2)

200 m2? 2.000 m²? Of 20.000 m²? 
De Pixelrunner kent geen grenzen.

Voor raceparcours, sportveld of skipiste. 
De Pixelrunner print elk motief op praktisch 
elke ondergrond.

Van landschapsreclame en sportsponsoring tot 
bewegwijzering van parkeerplaatsen.

En dat van betere kwaliteit, in minder tijd en voor 
minder geld dan tot nu toe mogelijk was.

No 
limits
Ultra large format printing –
voor iedereen die graag  
écht groot denkt.

bedrukte sneeuw



Wien, 4/2018 – 94 x 6 m (564 m2)

Alles  
op  
groen.

In de tank van de Pixelrunner komen alleen kleuren die aan de 
hoogste milieunormen voldoen én die de beste prestaties leveren.

Voor een paar dagen tijdens een festival, of jarenlang voor 
permanent gebruik.

Tot zover de kleuren. En de Pixelrunner zelf?  
Dat is een stille en schone elektrische robot.

Geruisloos, snel 
en schoon.

bedrukt asfalt



Snel: een printcapaciteit van maximaal 30 m2 per minuut Efficiënt: 3 kleuren in één run

Spaarzaam: max. 0,3 L inkt per m2

Schoon: automatisch reinigingssysteem

Flexibel: geen sjablonen, snelle voorbereiding

Nauwkeurig: een geïntegreerd besturingsassistentiesysteem

Eenvoudig: door een operator te bedienen

All-in-one: geïntegreerde beeldbewerkingssoftware Sportief: hellingen tot 30%

Px Image Processor
online software

Px Print Controller
besturing via tablet

Pixelrunner
besturingsassistentie-systeem

WWW

Onvermoeibaar: non-stop 300 m2 geprint oppervlak

Hoofdbesturing Beckhoff

Met lege tank ca. 850 kg

Pixelrunner Toolbox



Run
with
us

land 
art wordt 
brand 
art

Pixelrunner bv

Groenevelt 12 
4524 MB SLUIS

benelux@pixelrunner.compixelrunner.com pixelrunner.com




